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BRNO MĚSTO HUDBY UNESCO VÁM PŘINÁŠÍ NOVÉHO HUDEBNÍHO PRŮVODCE
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Brno v roce 2017 
získalo prestižní titul 
město hudby UNESCO 
a zařadilo se do sítě 
46 měst, pro něž je 
hudba jednou z priorit 
rozvoje
Sledujte stránky www.mestohudby.cz 
a získáte informace o aktivitách města hudby
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Pokusit se o průvodce starým 
i současným hudebním Brnem 
znamená ponořit se do vzpomínek 
cizích i vlastních, do více či méně 
ověřitelných pramenů, a přitom 
pokud možno ničemu automaticky 
nevěřit a stále se ptát: stalo se 
právě tohle skutečně právě tak? 
A maximum nedůvěry přitom věno-
vat především vlastní paměti.

Dvě základní otázky, které padly 
snad při každé větě, zněly takto: 
„Co je zvláštního zrovna na téhle 
kapele nebo události? Zajímaly by 
i někoho, kdo v Brně nikdy nebyl 
a nemá k městu žádný vztah?“ 

BRNO je občas až otravné svým 
Janáčkem, kterého si pěstuje jako 
jednu z mála skutečně světových 
osobností, jež v něm delší dobu 
žily. Devadesát let po smrti velkého 
skladatele se ale město dokázalo 
propracovat až do světové extraligy 
s festivalem věnovaným jeho ope-
rám – ocenění International Opera 
Award si Janáček Brno převzal 
v dubnu 2019 v londýnském divadle 
Sadler’s Wells. Festival Moravský 
podzim realizoval v roce 2017 mega-
produkci Symfonie sirén skladatele 
Arsenije Avraamova, jejíž nahrávku si 
při té příležitosti objednal Bavorský 
rozhlas a stále ji nabízí k poslechu 
online. Zdejší hudební produkce 
nemají zdaleka jen lokální dosah.

Pro Brno je zásadní blízkost výraz-
ných folklorních oblastí, z nichž 
přichází do města stále nová 
a inspirativní krev. Zároveň ale 
z Brna často odcházejí lidé, které 
přitahují větší centra – dříve hlavně 
Praha, v posledních třiceti letech 
stále častěji i svět. I to je snad 
jeden z důvodů, proč je brněnským 
standardem alternativa – opravdo-
vého popu v něm bylo vždy strašně 
málo. Město s necelými čtyřmi sty 
tisíci obyvatel navíc není fakticky 
příliš velké, i když na druhé největší 
město v České republice to stačí. 
V Brně v podstatě všichni hudebníci 
vědí, co dělají ti ostatní.

BRNO má neoficiální status moravské 
metropole. Je v něm ohromná kon-
centrace vysokých škol, divadel, klu-
bů a všemožných prostorů, kde se dá 
hrát. Snad ještě větší je koncentrace 
lidí, kteří někde hrát chtějí, a není 
se čemu divit. V Brně fungují dvě 
desítky základních uměleckých škol, 
konzervatoř, Janáčkova akademie 
múzických umění a Ústav hudební 
vědy Masarykovy univerzity. Jenom 
lidí s hudebním vzděláním se v Brně 
potkává na malém prostoru ohromné 
množství. A vůbec už nelze spočítat 
amatéry, kteří se věnují s nadšením 
všem žánrům od sborového zpěvu 
přes hraní v symfonickém orchestru 
až po rockery a písničkáře. 

Základní charakteristikou brněn-
ského života je síťové propojení 
mezi hudebníky i hudebními žánry, 
které vzniklo dávno před vynále-
zem internetu. Když se BRNO stalo 
v roce 2017 členem Sítě kreativních 
měst UNESCO v oblasti hudby, byl 
to vlastně jen další logický krok 
v rámci dlouhodobého vývoje. Kan-
didatura Brna na Evropské hlavní 
město kultury v roce 2028 je právě 
ve stadiu zrodu.

Při psaní jednotlivých kapitol tohoto 
průvodce padla spousta faktů 
za oběť stručnosti – cílem byl spíš 
obecný a osobní než vyčerpávající 
pohled. I ty nejmenší rady byly vždy 
dobré, poděkování za spolupráci 
patří rádcům živým, neživým, blízkým 
i vzdáleným, osobně známým i ne-
známým. Byli to: Jura Cancák (tram-
psky-magazin.cz), Zdeněk Černý, 
Česká divadelní encyklopedie, Jan 
Dalecký, David Dittrich, Martin Dohnal, 
encyklopedie.brna.cz, Petr Gratias, 
L. P. Fish, Dušan Holý, folklornet.cz, 
Kateřina Hnátová, kftp.cz, Vladimír 
Maňas, Ivo Medek, Jan Němeček, Jiří 
Plocek, Jan Pohunek, Irena Přibylová, 
Don Sparling, Milan Tesař, trampnet.
sk, vlastnipamet.bk. Ti všichni po-
mohli k tomu, co v průvodci je.

Za všechno, co v průvodci chybí, 
můžu já.

Boris Klepal, autor textů
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#symfonie města
VÁŽNÁ HUDBA

Hudba k soustředěnému poslechu, artificiální hudba, komponovaná hudba… Kličkování 
mezi podobně komplikovanými názvy má obvykle jediný účel: vyhnout se prokletému 
spojení „vážná hudba“. Dnes se pod tento zavádějící termín schová všechno, co znělo 
ve středověkých kostelích, při barokních slavnostech, buržoazních revolucích i v pro-
gramech experimentálních koncertů, na kterých létaly po účinkujících boty. Brno si 
rádo připomíná pobyty Wolfganga Amadea Mozarta, Franze Liszta a Bedřicha Smetany, 
ačkoliv byly jen krátké. Připomíná si také celebritu hollywoodské filmové hudby Ericha 
Wolfganga Korngolda, který v Brně prožil dětství. Brno by mohlo vypadat jako město 
kratičkých zastávek nebýt Leoše Janáčka, který kdysi ve městě našel svůj domov 
a v posledních čtyřiceti letech se zařadil k nejhranějším skladatelům světa. Hudební 
život města ale sledoval bouřlivé politické změny 19. století a zachytil také obrovskou 
energii vzniku svobodného Československa v roce 1918 – jeho progresivní charakter už 
se od té doby nikdy úplně neztratil.
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CHRÁMY I TVRZE BRNĚNSKÉ 
HUDBY 
Dominantami Brna jsou již stovky 
let katedrála svatého Petra a Pav-
la na kopci nad městem a chrám 
svatého Jakuba v samotném centru. 
Právě u těchto dvou farních kos-
telů působily také školy, v nichž se 
chlapci učili mimo jiné zpěvu – podle 
nejstarších doložených zpráv z roku 
1292 se tak dělo od nepaměti. 
Důležitým hudebním centrem byla 
i dnešní bazilika Nanebevzetí Panny 
Marie na Mendlově náměstí, ačkoliv 
se tehdy nacházela za hradbami 
města. Založila ji Eliška Rejčka, která 
tehdy nemohla tušit, že se zde 

o mnoho let později začne věnovat 
hudbě největší brněnský hudební 
fenomén – Leoš Janáček.

Chrámový liturgický zpěv má hodně 
daleko k tomu, co se dnes označuje 
za „hudební život“, a s návště-
vou koncertu jako takového nemá 
společného vůbec nic. Přesto ale 
hudební dění v těchto dávných 
časech mnohdy předbíhalo spole-
čenský vývoj. V brněnských chrá-
mech možná nebyly k vidění obrazy 
špičkových mistrů středověku 
a renesance, ale je vysoce prav-
děpodobné, že v nich zněla hudba 
nejlepších skladatelů – z období 
renesance o tom existují i důkazy. 
Účastníci bohoslužeb mohli v Brně 
slyšet renesanční polyfonie Josqui-
na Despreze, ačkoliv o jménech 
interpretů jeho skladeb historické 

záznamy mlčí. Lze z nich ovšem 
vyčíst, že už tehdy existovaly in-
tenzivní styky mezi Brnem a Vídní.

Jednoho z největších hudebníků té 
doby, Alessandra Striggia, přilákal 
do Brna habsburský císař Maxmilián 
II., který se zde účastnil zemského 
sněmu. Striggio se za Maxmili-
ánem vypravil, aby mu věnoval 
svoji čtyřicetihlasou mši. Jako člen 
Maxmiliánova doprovodu se v Brně 
ocitl i další velký skladatel rene-
sance – Jacob Handl Gallus. Mnohá 
díla z chrámových archivů zazněla 
v rámci Velikonočního festivalu du-
chovní hudby, který se v Brně koná 
každý rok.

OD BAROKNÍCH VARHAN 
PO DVACÁTÉ STOLETÍ
Baroko nezměnilo nic na skuteč-
nosti, že městskými hudebními 
centry zůstávaly kostely. Do Brna 
přicházeli jezuité, kteří si v roce 
1743 nechali postavit už druhé var-
hany – ty sloužily až do roku 1944. 
Dnes znějí v jejich kostele na Je-
zuitské ulici nejmodernější „varhany 
pro Brno“, dokončené a slavnostně 
vysvěcené v roce 2014. Fungují 
nejen při liturgiích, ale také jako 
mistrovský koncertní nástroj.

U jezuitů ani v jiných kostelích se 
pochopitelně nekoncertovalo, ale 
z postupně vznikajících chrámo-
vých kapel se etablovaly zárodky 
orchestrů, které vystupovaly i při 
jiných příležitostech. Hudební-
ci od svatého Jakuba tak tvořili 

základ orchestru, který doprovázel 
vystoupení jedenáctiletého Wolf-
ganga Amadea Mozarta v roce 1767. 
Jeho koncert připomíná socha Kur-
ta Gebauera na Zelném trhu před 
budovou Reduty, kde malý Mozart 
účinkoval, a bez níž by další hudeb-
ní život v Brně nebyl myslitelný.

Reduta byla nejen dějištěm prvních 
operních představení v Brně, ale 
byla i vhodným místem pro koncert-
ní události. Mnohem později v ní 
sídlila brněnská opereta a komorní 
koncerty i opery se v ní hrají do-
dnes. Jen už si nelze představit, že 
by kapacita sálu byla dostatečná 
pro koncerty prvotřídních hudeb-
níků dneška – množství publika 
i jeho potenciál od 18. století totiž 
mnohonásobně vzrostly.

Zatímco pro koncert Valerije Gergi-
jeva s London Symphony Orchestra 
v roce 2013 nestačilo ani Janáč-
kovo divadlo s kapacitou přes tisíc 
míst, do mnohem menší Reduty se 
vešel dobročinný koncert Franze 
Liszta i vystoupení Clary Schu-
mannové či Johannese Brahmse 
s houslistou Josephem Joachimem. 
Mnohem důležitější než jednotlivé 
návštěvy mimořádných hudebníků 
byl ale každodenní hudební život, 
který nabral obrovskou energii 
po roce 1860. Císař František Josef I. 
tehdy vydal takzvaný Říjnový di-
plom, který mimo jiné umožnil vznik 
a rozvoj spolků – dnes by se dal 
označit jako významný impuls pro 
vznik občanské společnosti.

BESEDY, SPOLKY A BOJE 
MEZI NÁRODY
Brno bylo tehdy v německých 
rukou, ale český a německý živel si 
v prvních letech po vydání Říjnové-
ho diplomu ještě příliš nekonkuro-
valy a projevovalo se to i v hudbě. 
Vynikající klavíristka Agnes Tyrrell 
vystupovala na akcích nově zalo-
ženého brněnského Musikvereinu 
i na českých besedách. Muselo 
uběhnout ještě několik dalších let, 
než se české a německé hudeb-
ní společnosti začaly vůči sobě 
vymezovat, dělat si naschvály 
a dokonce trestat „své“ hudebníky 
za účast na akcích konkurence. 
Komorní hudba rozvíjela svou tra-
dici ve smyčcovém kvartetu rodiny 

Pašijové meditace v podání Schola Gregoriana Pragensis byly součístí Velikonočního festi-
valu duchovní hudby 2019. Foto: Filharmonie Brno



Nerudových, na kterou mnohem 
později navázalo Moravské kvar-
teto, Janáčkovo kvarteto a mnozí 
další.

Mimořádným činem, jehož dosah si 
v té chvíli jistě nikdo neuvědomo-
val, bylo založení Besedy brněn-
ské v roce 1861. Jeden z nejdéle 
působících českých sborů tehdy 
založil skladatel Pavel Křížkovský – 
augustinián a učitel Leoše Janáč-
ka, který vedení Besedy brněnské 
v letech 1876–1884 převzal. Beseda 
brněnská fungovala nejen jako 
sbor, ale také jako organizační 
platforma pro pořádání symfonic-
kých koncertů. Janáček se jako její 
dirigent zasloužil o vysokou úroveň 

hudebního života, ale také o takřka 
kultovní uctívání Antonína Dvořáka. 
Janáčkovým dílem bylo i založení 
Varhanické školy v roce 1882, která 
se v roce 1919 přetransformovala 
na brněnskou konzervatoř.

Beseda brněnská často koncerto-
vala ve společenském domě v dneš-
ním parku Lužánky (tehdy zvaném 
po vídeňském vzoru Augarten), 
ale od roku 1873 se s mnoha jinými 
spolky mohla přestěhovat do Be-
sedního domu. Novorenesanční 
budovu vytvořil architekt Theophil 
von Hansen, stejně jako později 
vídeňský Musikverein. Tehdy už 
ale návštěva koncertu znamenala 
i proklamaci příslušnosti k české-
mu živlu. Samotný vznik Besedního 
domu se stal také důležitým impul-
sem pro vznik Německého domu 
jako konkurenční instituce. 

Besední dům se stal centrem čes-
kého hudebního i společenského 
života. Na schodech Besedního 
domu byl smrtelně raněn dělník 
František Pavlík při násilném po-
tlačování demonstrací za českou 
univerzitu v Brně – událost připomí-
ná Janáčkova klavírní skladba I. X. 
1905 s podtitulem Z ulice. Z bal-
konu Besedního domu byl v říjnu 
1918 vyhlášen vznik samostatného 
Československa.

Sochu Pavla Křížkovského naleznete pod 
Špilberkem. Foto: Pocket media/Ivo Dvořák

Koncertní varhany v kostele Nanebevze-
tí Panny Marie. Foto: Pocket media/Ivo 
Dvořák



a byl zavražděn v Osvětimi. Na za-
čátku války zemřela ve Francii 
i talentovaná skladatelka Vítězslava 
Kaprálová. A dávno před nimi zmizel 
z Brna i z Evropy další brněnský 

BRNO MODERNÍ, VÁLEČNÉ, 
KOMUNISTICKÉ… 
A KONCERTUJÍCÍ
Brno se začalo prudce rozvíjet 
a měnilo se na město funkcionali-
smu. Přišel sem dirigent František 
Neumann, který působil především 
v opeře, ale uváděl také symfonické 
koncerty a založil abonentní cyklus. 
Na něj navázal Brněnský rozhlasový 
orchestr, který založil a vedl Janáč-
kův žák Břetislav Bakala. Jeho zá-
sluhou brněnské publikum vědělo, 
jak vypadá špičková interpretace 
klasiků i současných moravských 
skladatelů. V důsledném uvádění 
domácích autorů Bakala neustal ani 
za druhé světové války. 

Ta se stala osudnou skladateli 
Pavlu Haasovi – byl to jeden z nej-
větších talentů, který se kdy v Brně 
narodil, ale na rozdíl od slavnějšího 
bratra Huga se mu nepodařilo emi- 
grovat před německou okupací 

rodák, Erich Wolfgang Korngold, 
který to dotáhl až na prominentní-
ho skladatele hudby k hollywood-
ským filmům – dva z nich získaly 
za hudbu Oscara.

Deset let po skončení druhé svě-
tové války se rozhlasový orchestr 
spolu se Symfonickým orchestrem 
kraje Brněnského stal základem 
pro vznik dnešní Filharmonie Brno, 
jejíž první koncert se konal 1. ledna 
1956. K Bakalově práci nepřímo od-
kazovalo i několikanásobné hosto-
vání světoznámého janáčkovského 
specialisty Charlese Mackerrase. 

Filharmonie Brno je stěžejní sou-
částí brněnského hudebního života 
stejně jako festival Moravský pod-
zim, který už má za sebou přes pa-
desát ročníků. K jeho legendárním 
událostem patří uvedení symfonie 
Turangalîla za osobní účasti jejího 
autora Oliviera Messiaena. 

Festival Moravský podzim má více než padesátiletou tradici. Foto: Filharmonie Brno

Mezzosopranistka Magdalena Kožená ve vile Tugendhat. Foto: MCSH Brno

PROROK OPTIMISMU 
I VÁLEČNÉ ÚZKOSTI
Při cestě na brněnský židovský 
hřbitov se jen málokterý návštěvník 
zapomene zastavit u hrobu Huga 
Haase. Představitel charakterních 
i komediálních rolí v meziválečných 
filmech je dodnes jedním z nejoblí-
benějších českých herců. Podstat-
ně méně lidí si nad jeho hrobem 
vzpomene, že měl i bratra Pavla 
Haase, kterému se na rozdíl od Huga 
nepodařilo utéct před německou 

okupací. V roce 1941 byl deportován 
do Terezína a v říjnu 1944 skončil 
v plynové komoře. 

Pavel Haas byl jedním z největších 
skladatelských talentů meziválečné 
generace, která zažila radost z konce 
první světové války, depresi časů vel-
ké hospodářské krize i hrůzu z nástu-
pu války druhé. Mezitím si ale stačila 
užít dobu, kdy se český, německý 
i židovský živel vzájemně ovlivňoval 
i mísil. Co se týká hudby, tak si jed-
notlivé proudy spíš zdravě konkurova-
ly, než aby se stále více potíraly.

Pavel 
Haas 



MINULOST A SOUČASNOST 
V JEDNOTĚ ČASU I MÍSTA
Brno jako by si provedením Turan-
galîly potvrzovalo pověst města, 
kde je dobře progresivnímu hu-
debnímu myšlení. Filharmonie Brno 
to v posledních letech důsledně 
připomíná nejen na festivalech, ale 
také v programech abonentních 
koncertů. Zatím poslední pečetí 
na těchto tendencích je angažo-
vání šéfdirigenta Dennise Russella 
Daviese – mimořádného specialisty 
na současnou hudbu i zkušeného 
interpreta Beethovena a Brucknera. 
Experimentálnější podobu soudobé 
hudby přinášejí festivaly Expozice 
nové hudby a Setkávání nové hudby 
Plus. 

Autorské zázemí pro současné 
hudební myšlení poskytuje od roku 
1947 Janáčkova akademie múzic-
kých umění. Ta byla i v dobách ko-
munistické diktatury útočištěm pro 
studenty, kteří chtěli mít kontakt se 
západními trendy – obrovskou zá-
sluhu na tom měli skladatelé a pe-
dagogové Miloslav Ištvan a Alois 
Piňos. Oba byli členové skladatelské 
Skupiny A i diskusního klubu Came-
rata Brno, jehož činnost víceméně 
převzalo multižánrové Sdružení Q. 

Samostatnou kapitolou je dům 
Skleněná louka, kde se pod ve-
dením Zdenka Plachého potkávali 
avantgardní hudebníci z celého 
světa a dodnes tu nacházejí místo 
improvizační večery či interpretace 
grafických partitur. Mimořádným 
hudebním úkazem se stal v roce 
1990 středoevropský soubor bicích 
nástrojů Dama Dama. K abonentním 

Socha Mozarta od Kurta Gebauera na Zelném trhu. Foto: Pocket media/Monika Hlaváčová

cyklům současné hudby se propra-
coval Brno Contemporary Orchestra 
s vedoucím Pavlem Šnajdrem.

Na starou hudbu se orientuje soubor 
barokních nástrojů Czech Ensemble 
Baroque vedený Romanem Válkem. 
Kmenovým autorem souboru je čes-
ký barokní skladatel František Xaver 
Richter. Směrem ke staré hudbě 
se z velké části obrací také festi-
val Concentus Moraviae, který má 
za sebou více než dvě dekády exis-
tence a hostí každoročně prvotřídní 
interprety z celého světa. V jeho 
rámci zazněla také již zmíněná čty-
řicetihlasá mše Alessandra Striggia. 
Brno má pedagogickou základnu 
pro starou hudbu také na JAMU, 
kde v roce 2014 založila cembalis-
tka a varhanice Barbara Maria Willi 
katedru varhanní a historické inter-
pretace. Stejně tak založila i první 
abonentní cyklus staré hudby pod 
názvem BMW uvádí.

V tomto směru byl Pavel Haas 
typickým dítětem své doby. Cho-
dil na německou základní školu 
a na českou reálku, v jeho hudbě se 
objevují charakteristické židovské 
melodie, ale také ohlasy svatovác-
lavského chorálu. Ten je nejsil-
něji přítomen ve Suitě pro hoboj 
a klavír, která vznikla v tísnivých 
dobách počínající okupace v roce 
1939, a objevuje se v ní dokonce 
i chorál husitský.

Snad nejpopulárnějším Haasovým 
dílem je Smyčcový kvartet č. 2 
s podtitulem Z opičích hor, který 
ženou vpřed dobové taneční rytmy. 
Haasovým mistrovským dílem je pak 
tragikomická opera Šarlatán z roku 
1937.

S Haasovou smrtí odešel zřej-
mě nejtalentovanější žák Leoše 
Janáčka. Haas se zařadil mezi 
autory, kterým zničila či vzala život 
i kariéru válka. Pavel Haas se stal 
v roce 2000 čestným občanem 
města Brna.

VLASTNÍ CESTOU STÁLE 
KUPŘEDU
Brno si vytvořilo specifický hudební 
svět tak dalece, až se občas zcela 
vážně hovořilo o „brněnské sklada-
telské škole“. K té patří neodmysli-
telně i kolektivní kompozice, z nichž 
nejpopulárnější je komorní opera 
Věc Cage aneb Anály avantgardy 
dokořán z roku 1995. Na jejím vzni-
ku se podíleli skladatelé Alois Piňos, 
Ivo Medek a Miloš Štědroň. Posled-
ní z nich je ztělesněnou podobou 
hudebníka, který má živé kontakty 
se světem, ale zároveň žije v Brně 
jako jedna z jeho nejznámějších 
osobností. 

V opeře Věc Cage jako by se z br-
něnského hudebního života potkalo 
úplně všechno – vystupuje v ní Leoš 
Janáček, kterého přijíždí navští-
vit americký avantgardista Henry 
Cowell. Ozvou se citáty moravské-
ho folkloru, Cowell hraje na klavír 

pravítkem a do všeho se plete 
fenka Čipera. Její role je napsaná 
ve stylu barokní opery a byla pů-
vodně věnována mezzosopranistce 
Magdaleně Kožené, která se v Brně 
narodila a začínala kariéru. Čipera 
také pokouše Cowella, ten dosta-
ne vzteklinu a nakazí jí svého žáka 
Johna Cage. Na závěr opery má za-
znít Cageova legendární kompozice 
4’33’’. Moravská lidovka, Janáček, 
světová avantgarda i dnešní autor-
ský a interpretační výkvět města je 
tak při ideálním provedení zkoncen- 
trovaný na jednom místě. # 
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OPERA

„Každé divadlo je blázinec, ale opera je oddělení pro nevyléčitelné,“ jak tvrdil první 
ředitel Vídeňské dvorní opery Franz von Dingelstedt. Měl vlastně pravdu, protože kdo 
opeře jednou propadne, tomu už není pomoci. Opera je nevlastní dítě renesance, které 
mělo barokní kojnou – právě na přelomu těchto velkých epoch se zrodil koncept vý-
hradně zpívaného divadla. Skladatelé postupně naučili zpívat antické bohy i statečné 
ženy, křesťanské hrdiny i pohanské kouzelnice, sevillského lazebníka, babylonského 
krále i českou Mařenku s Jeníkem. Teprve v Brně se ale zásluhou Leoše Janáčka zrodi-
lo opravdové psychologické drama, které vidí člověku až do srdce. Brněnská opera má 
svůj dnešní domov v divadle, které nese Janáčkovo jméno, svému nejvýznamnějšímu 
skladateli také věnuje každé dva roky velký festival, a její ambice sahají v současné 
době hodně vysoko. „Čím víc je opera mrtvá, tím víc se jí daří,“ prohlásil o fanaticky 
milovaném i zavrhovaném žánru filosof Slavoj Žižek. Podle tohoto měřítka by současná 
opera v Brně musela být mrtvá nejméně desetkrát.



Z TAVERNY DO OPERNÍHO 
SVĚTA
Většina projektů v Čechách i na Mo-
ravě se rodí v hospodě. I na místě 
dnešní Reduty stával Theater in 
der Taffern a právě tam se kdysi 
odehrála první operní představe-
ní v Brně: mezi prvními tituly byla 
opera Didone abbandonata (Za-
pomenutá Dido) skladatele Dome-
nica Sarriho. Obnovenou premiéru 
uvedlo v roce 2014 domácí sdružení 
Opera na cestách už v dnešní, nové 
Redutě. Mezitím se ovšem odehrála 
řada dalších věcí: brněnská opera 
získala mimo jiné divadlo s největším 
jevištěm v České republice, pojme-
nované po Leoši Janáčkovi. Světové 
premiéry všech jeho oper s výjimkou 
Výletů páně Broučkových se rovněž 
konaly v Brně.

Vynikající dirigent a janáčkovský 
specialista Jaroslav Vogel kdysi 
prohlásil, že Její pastorkyňa je Pro-
daná nevěsta v moll. Efektní bonmot 
v sobě skrývá také skutečnost, že 
Janáček měl v Brně podobnou pozici 
jako v celonárodním měřítku Smeta-
na. Janáček byl také dlouho pova-
žován za lokálního podivína, dokud 
jeho dílu nepomohl do světa nejdříve 
Max Brod a mnohem později v té 
nejvyšší možné míře dirigent Charles 
Mackerras (1925–2010) a muzi-
kolog John Tyrrell (1942–2018). 
První z nich natočil pro firmu Decca 
pětidílný cyklus Janáčkových oper, 
druhý ho vybavil zasvěcenými texty 
a je také autorem největší janáč-
kovské monografie. Český překlad 
prvního dílu, který má přibližně tisíc 
stran velkého formátu, vydalo v roce 
2018 brněnské nakladatelství Host.

JEDNO MĚSTO PRO 
NĚMECKOU I ČESKOU OPERU
Brněnská opera byla dlouho od-
razem česko-německých vztahů. 
První opery v češtině se objevily až 
kolem roku 1840, mezi nimi Žižkův 
dub brněnského skladatele Fran-
tiška Kotta. Paběrkování českých 
oper v německém divadle ukončilo 
založení Prozatímního národního 
divadla v roce 1884. Tehdy už byl dva 
roky v provozu německý Stadtthea-
ter, dnešní Mahenovo divadlo – první 
středoevropská scéna s elektrickým 
osvětlením. 

Po vzniku samostatného Českoslo-
venska v roce 1918 přešlo divadlo 
do českých rukou a český i němec-
ký soubor se v něm střídaly podle 
stanoveného plánu. Nejvýrazněj-
ším šéfem opery v meziválečném 

období byl František Neumann 
(1874–1929) – workoholik, který 
kromě intenzivního operního provo-
zu zavedl také koncertní cykly. Br-
něnské publikum tak mohlo slyšet 
kromě oper domácích autorů v čele 

Představení Prodané nevěsty z roku 1977. Foto: archiv Národního divadla Brno

Josef 
Pančík 

KONCERTNÍM ZPÍVÁNÍM 
K NESPORNÉ ÚROVNI
K opernímu divadlu patří neodmysli-
telně sbor. Proto se zde neobjevuje 
žádný z velkých dirigentů, pěvců ani 
režisérů, kteří kdy v Brně působili, 
ale vynikající sbormistr Josef Pančík. 
Dodnes ho obestírá pověst tvůrce 
nejlepšího operního sboru v České 
republice a zřejmě i jednoho z nej-
lepších v Evropě. Člověk si často 
teprve při návštěvě špičkových 
zahraničních scén uvědomí, jak je 
brněnský operní sbor dobrý.

„Zázrak brněnského sboru vidím 
v tom, jak se Pančíkovi daří držet 
jeho úroveň,“ prohlásil o svém dlou-
holetém kolegovi basista Richard 
Novák. „Sbor je ta nejcitlivější slož-
ka, protože do sboru vám přijdou 
mladé holky, které jsou z konzerva-
toře, nic neumějí, mají trochu hlasu 
a teď poslouchají, jak to dělají ty 
zkušené paní vedle. A přejímají jejich 
způsoby a splynou se sborem. To 
těleso se obmění za dvacet let, ale 
žije v něm pořád jeden duch.“



s Janáčkem a Smetanou také Wag-
nera, Debussyho, Strausse… Neu- 
mann pozvedl český operní život 
v Brně paradoxně na základě svých 
zkušeností z německých scén. 

V meziválečném období přišel 
do Brna také Ivo Váňa Psota – 
baletní mistr a později šéf baletu 
Národního divadla v Brně. Jeho zá-
sluhou zažilo Brno světovou premi-
éru baletu Romeo a Julie skladatele 
Sergeje Prokofjeva. 

Neumann byl první z osobností, kte-
rá v operním Brně zažila vrchol své 
kariéry, zatímco mnozí tu spíš začí-
nali a odcházeli do světa. Jsou mezi 
nimi světoznámý hrdinný tenoris-
ta Karel Burian (1870–1923), jenž 
v Brně v roce 1891 debutoval, stejně 
jako o čtyři roky později jeho mladší 
kolega Leo Slezak (1873–1946).  
V brněnské opeře debutovala také 
Magdalena Kožená. Proslulá Maria 
Jeritza (1887–1982) se v Brně 

narodila, ale nikdy sólově nezpí-
vala. Dirigentské schopnosti zde 
ve svých začátcích cizelovali Rafael 
Kubelík, Václav Neumann či Zde-
něk Chalabala. Další velkou éru zde 
vytvořil v letech 1953–78 František 
Jílek (1913–1993).

OPERA V DIVADLE, 
NA SCHODECH A VE ŠKOLE
Jílek přišel se zkušenostmi z Ostra-
vy a za čtvrtstoletí svého působení 
v Brně přivedl operu na špičkovou 
úroveň. Hodně se věnoval Janáč-
kovi, což je samozřejmé, ale také 
dílu Bohuslava Martinů, což za ko-
munistů zcela samozřejmé nebylo 
– Martinů měl pořád punc podezře-
lého emigranta. Jílek dirigoval také 
balety a mimo jiné provedl taneční 
ztvárnění Capriccia pro violoncello 
a orchestr průšviháře Jana Nováka 
(1921–1984) – vynikajícího brněnské-
ho skladatele, který později emigro-
val a jehož dílo zažívá renesanci až 
v posledních dvaceti letech. Jeho 
bratranec Richard Novák je legendou 
brněnské opery a ve svých 88 letech 
ještě stále zpívá. 

Novákovým skladbám se významně 
věnuje i brněnský Ensemble Opera 
Diversa, který zahájil svou činnost 
provozováním minioper na schodech 
kavárny Spolek a postupně se vypra-
coval na stabilní a zároveň pružnou 
komorní instituci schopnou provádět 
autorské opery i koncerty. 
S Jílkem se také brněnská opera 
v roce 1965 přestěhovala z „Ma-
henky“ do dnešního „Janclu“, tedy 
Janáčkova divadla. 

V roce 1957 vznikla z iniciativy 
režiséra Miloše Wasserbauera 
(1907–1970) Komorní opera JAMU. 
Ta své projekty realizovala v dneš-
ním Divadle Barka, ale od roku 
2012 získala nový prostor v Divadle 
na Orlí. Operou v bazénu zahájil 
v roce 2018 svou činnost spolek 
Hausopera zaměřený na site-speci-
fic představení.

POHÁDKA O TŘINÁCTI 
ŠÉFECH A JEDNOM 
FESTIVALU
Po Jílkově odchodu jako by na ope-
ru padl velký stín, ke kterému se 
přidala turbulentní atmosféra změn 
po roce 1989. Jako na předzvěst 
společenských změn se ještě dlou-
ho vzpomínalo na uvedení opery 
Nabucco v režii Václava Věžníka. 
Na lístky na burcující ztvárnění 
opery o touze po svobodě se stály 
mnohahodinové fronty. Polisto-
padová brněnská opera se ale 
vyznačovala především nestabilitou 
a mezi roky 1991 a 2014 zažila tři-
náct šéfů. Zklidnění situace a strmý 
nárůst kvality nastal až s přícho-
dem Martina Glasera jako ředitele 
Národního divadla a Jiřího Heřmana 
jako šéfa opery.

Vyvrcholením jejich práce je zatím 
úspěch festivalu Janáček Brno – 
ten vznikl již v roce 2004, ale Glaser 
s Heřmanem ho přivedli až k oceně-
ní v kategorii „Festival roku“ v pres-
tižní soutěži International Opera 
Awards. Cenu převzali oba šéfové 
v dubnu 2019 v Londýně. #

Festival Janáček Brno a hostující inscenace 
Její pastorkyně. Foto: Magdalena Osko

Síla brněnského operního sboru vždy 
spočívala především v kultivovanosti 
projevu, kterou Josef Pančík udržoval 
také tím, že se sborem pěstoval i kon-
certní repertoár. Operní sbory jsou 
často zvyklé se schovávat za hlučící 
orchestr, který lecjakou drobnou 
nedokonalost zaretušuje. Pančíkův 
sbor uměl zpívat náročné skladby bez 
orchestru jako ryze koncertní těleso.

Operní sbor v Brně ovšem má na co 
navazovat – zdatnými sbormis-
try byli Leoš Janáček i jeho učitel 
Pavel Křížkovský. Otcem moderní 

sborové tradice na Moravě byl 
Ferdinand Vach (1860–1939), který 
založil v Kroměříži Pěvecké sdružení 
moravských učitelů, bezesporu náš 
nejslavnější mužský sbor. „Ne jeden 
ze svých sborů, všechny mu věnuji,“ 
poznamenal si o Vachovi jindy nad-
míru kritický Janáček.

Koncertní protiváhou operního 
tělesa je Český filharmonický sbor 
Brno založený a vedený Petrem 
Fialou. K Filharmonii Brno orga-
nizačně patří špičkový sbor dětí 
a mládeže Kantiléna. 

Zázemí sborového zpěvu tvoří 
jen v Brně více než šest desítek 
samostatných těles, a to ještě bez 
chrámových sborů – jejich seznam 
a stručné charakteristiky čekají 
na samostatnou knihu.
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OPERETA A MUZIKÁL

Opereta je zlobivé děcko, které přestalo poslouchat rodiče a uteklo z operního domu. 
Její vznik je asi mnohem pochopitelnější z perspektivy Francie, kde v polovině 19. stole-
tí začala tvořit zábavný a často hodně jedovatý protipól k megalomanským produkcím 
tzv. velké opery. V Brně, stejně jako kdekoliv jinde na světě, se stala opereta předmě-
tem masové obliby publika, útočištěm společenské satiry i té nejobyčejnější zábavy. 
Díky osvícenému vedení Oldřicha Nového dostala v meziválečné době vybroušenou di-
vadelní fazónu. K té mohl později dodat bytelný teoretický grunt teatrolog Ivo Osolsobě 
a přejít od zakonzervované operety k živému muzikálu. Dnes má Brno nejen specializo-
vané muzikálové divadlo, ale také obor Muzikálového herectví na JAMU. V Baladě pro 
banditu se vydal z Brna do divadelního i filmového světa muzikálový loupežník Nikola 
Šuhaj, zatímco brněnská Líza Doolittleová si vydělává na živobytí jako My Fair Lady ze 
Zelňáku. Kruh se uzavřel: právě tam stojí i divadlo Reduta, kde bývala opereta doma.



ZASNOUBENÍ HUDBY, 
DIVADLA A LIDOVÉ ZÁBAVY
Když studentské Divadlo na Orlí 
uvedlo v roce 2017 operetu Jac- 
quese Offenbacha Zasnoubení při 
lucernách, byl to vlastně návrat 
ke kořenům. Právě tato Offenba-
chova komedie je totiž pravděpo-
dobně vůbec první operetou, která 
se v Brně hrála. Stalo se tak v roce 
1859, tedy pouhé dva roky po pa-
řížské premiéře. Opereta se tím 
vydala na svoji cestu k široké oblibě 
a Brno udělalo první krok k tomu, 
aby se stalo dnešním muzikálovým 
centrem celé republiky.

První opereta v Brně se hrála po-
chopitelně německy a trvalo ještě 
čtvrt století, než se na brněnské 
scéně objevil také česky hraný 
operetní titul. A uplynulo ještě 
dalších třicet let, než se na scéně 
brněnského Národního divadla ob-
jevila první opereta českého autora 
– byla to Polská krev skladatele 
Oskara Nedbala.  

Opereta sice byla pro operní divadla 
vítaným zdrojem příjmů, ale zároveň 
také nevítaným hostem – v tom 
se shodli dokonce i Leoš Janáček 
a jeho urputný nepřítel Zdeněk 
Nejedlý. Opereta přestala brněnské 
opeře „překážet“ teprve po vzni-
ku samostatného Československa 
v roce 1918. V sezóně 1918–19 byl 
totiž v Brně ustanoven samostatný 
zpěvoherní soubor.

DO NOVÉ ÉRY S OLDŘICHEM 
NOVÝM
Se vznikem nového subjektu přišly 
samozřejmě také starosti, koho 
do něj angažovat. Opereta má svá 
specifika a klade na zpívající herce 
či hrající zpěváky osobité náro-
ky. Obzvlášť patrné to muselo být 
v době po první světové válce, kdy 
bylo operní herectví zcela samostat-
nou kapitolou a operní režie jako ta-
ková ještě velmi mladou disciplínou. 
Mezi novými tvářemi souboru se ale 
tehdy objevil herec Oldřich Nový, 
který se mohl společně s celým zpě-
voherním oddělením usídlit v Redutě.

Jako spoluautor se Nový podepsal 
také pod mimořádně úspěšnou 
divadelní revue nazvanou Z Brna 
do Brna. Jejími protagonisty byli 
bratři Valentin a Václav Šindlerovi, 
kteří jako stréček Křópal a Jozéfek 

Melhoba prováděli publikum Brnem 
jako exotickým městem plným 
překvapení a nástrah – to všech-
no v široce rozvážné hanáčtině. 
Až bude někdo hledat zárodek 
sebeironických pohledů na Brno, 
jaké přináší skupina KKRD Boys 
nebo sociolog Stanislav Biler, měl 
by začít někde tady. Spojitost 
s uhlazeným a šarmantním Novým 
je překvapivým bonusem.

Odchod Nového z Brna v roce 1935 
jako by předznamenal dobu rozpa-
du republiky a příchodu okupace. 
Opereta z programů nezmizela, 
dokud mohla divadla hrát. Svoji 
serióznější sestru operu a vzdálené 
bratrance v podobě symfonických 
koncertů kopírovala v tom, že zača-
la klást větší důraz na české tituly 
a na lásku k vlasti obecně. Těžké 
časy, které operetě s válkou začaly, 
ale neskončily dodnes.

Muzikál Balada pro banditu se dočkala 
i filmového zpracování. Foto: Divadlo Husa 
na provázku

ELEGANTNÍ FANTOM 
BRNĚNSKÉ OPERETY
„Zavřete oči, odcházím.“ Svoji 
nejslavnější repliku pronesl režisér, 
herec a zpěvák Oldřich Nový ve filmu 
Kristián, který natočil v roce 1939. 
Příběh obyčejného úředníka, jenž si 
jednou za měsíc hraje na muže z vel-
kého světa, udělal z Nového českou 
filmovou superstar první velikosti. 
Zásluhu na tom určitě neměl tuctový 
námět filmu – tím pravým důvodem 
byla okouzlující elegance, s jakou 
Nový roli ztvárnil. A stejně se zhostil 
i role tvůrce brněnské operety.

Do Brna přišel Nový jako talentova-
ný herec v roce 1919, bylo mu tepr-
ve dvacet let. Jeho talent využívala 
činohra i opereta a od začátku 
se profiloval jako typ elegantního 
milovníka s větší či menší vadou 
charakteru. To zcela jistě platí pro 
úlohu hraběte Bola v operetě Pol-
ská krev skladatele Oskara Nedba-
la. Typově dokonalá byla v tomto 
směru role svůdného gangstera 
Macheatha v Žebrácké opeře Kurta 
Weilla a Bertolta Brechta – předsta-
vení navíc režíroval E. F. Burian.  

Oldřich 
Nový



BURŽOAZNÍ STVŮRA, KATKA 
A BANDITA
Operetě se odjakživa předhazuje, 
že se jedná o pokleslý žánr – jen 
důvody se mění. Po druhé světové 
válce a ještě víc po nástupu komu-
nistické diktatury se z ní stal jeden 
ze symbolů buržoazní zábavy. To 
ovšem neznamená, že by ji socia-
listická estetika odmítla, naopak 
ji začala využívat jako nástroj 
propagandy. 

V Sovětském svazu vznikaly opere-
ty na aktuální náměty a řada z nich 
se dostala i na brněnskou scénu. 
Hrdiny českých operet se stávali 
Zbojník Ondráš či Mikuláš Dačický 
z Heslova v dílech Miloše Machka 
a Miloše Slavíka. Už se ale také blí-
žila doba, kdy měl iniciativu převzít 
muzikál.

Zásluhu na tom měl Ivo Osolsobě 
(1928–2012), který se stal v roce 
1959 dramaturgem brněnské zpě-
vohry. Dnes se zdá neuvěřitelné, že 
uvedl výpravný broadwayský titul 
Kiss me Kate na tak malém jevišti, 
jaké má Reduta. Osolsobě operetu 
a muzikál nejen propagoval jako 
žánry rovnocenné opeře, ale věno-
val jim také dodnes ceněnou studii 
Divadlo, které mluví, zpívá a tan-
čí. Díky Osolsoběmu a režisérovi 
Stanislavu Fišerovi se v roce 1970 
podařilo v Brně uvést i Bernsteinův 
muzikál West Side Story.

V 70. letech ale začala na společ-
ných muzikálech pracovat také 
domácí autorská dvojice Miloš 
Štědroň a Milan Uhde. Jejich 
společná Balada pro banditu měla 
premiéru v roce 1975 v Divadle 
na provázku, díky filmové verzi se 
stala všeobecně známou a písničky 
z ní v podstatě zlidověly. Nová in- 
scenace Balady, kterou na Pro-
vázku v roce 2005 vytvořil režisér 
Vladimír Morávek, se během třinácti 
let dočkala více než dvou set re-
príz. Kultovní status si v roce 1992 
vydobyl muzikál Hvězdy na vrbě 
scénáristy a režiséra Karla Davida.

OPERETA JE MRTVA, AŤ ŽIJE 
MUZIKÁL!
Když se v roce 1989 otevřely západ-
ní hranice, muzikál pomalu ale jistě 
převálcoval operetu se vším všudy. 
V roce 2004 otevřelo Městské 

divadlo Brno speciální muzikálovou 
scénu. V tom stejném roce byl br-
něnský zpěvoherní soubor organi-
začně převeden právě pod správu 
Městského divadla Brno, kde tiše 
zanikl – časová shoda obou udá-
lostí je více než výmluvná. Dnes se 
snaží držet zpěvohru při životě Nové 
operetní studio.

Za směřováním Městského divadla 
Brno ke světovým titulům i tvorbě 
domácích osvědčených autorů stojí 
ředitel divadla a režisér Stanislav 
Moša. Na muzikálové scéně se 
odehrály klasiky jako Hair, Cats, 
Les Misérables či Mary Poppins, 
ale také současná tvorba Štědro-
ně a Uhdeho, Zdenka Merty, Petra 
Ulrycha a dalších. Unikátní je mož-
nost přímé spolupráce s Ateliérem 
muzikálového herectví na JAMU – 
profesionální divadlo a adepti oboru 
to k sobě mají deset minut pěší 
chůze a publikum je všude okolo. #

Muzikál Mary Poppins slaví úspěch 
na prknech Městského divadla Brno. Foto: 
Městské divadlo Brno

Brzy se ukázalo, že Novému nestačí 
v hudebních komediích jen hrát, ale 
má stále silnější touhu je i tvořit. 
Stal se asistentem režiséra a brzy 
nato i šéfrežisérem brněnského 
zpěvoherního souboru. Dá se říci, že 
za Nového ředitelské éry v letech 
1925–1935 vznikly základy všeho, 
čím se brněnská opereta či muzikál 
chlubí dodnes. V základu je to sna-
ha vnášet do lidové zábavy profesi-
onalitu a vyšší estetická měřítka. 

Nový úspěšně změnil pohled 
na tento žánr a zanechal v br-
něnské operetě, a tím nepřímo 

i v muzikálu, nesmazatelnou stopu. 
Zároveň se zde naučil všechno, 
co později zúročil v Novém divadle 
v Praze i v kariéře filmové hvězdy. 

Za druhé světové války Nový odmítl 
opustit svoji židovskou manželku, 
a byl vězněn v koncentračním táboře. 
Po nástupu komunistické diktatury 
už jen paběrkoval menší filmové a te-
levizní role. Zemřel 15. března 1983 
v osmdesáti třech letech.



#improvizační liga



#improvizační liga
JAZZ

„Jaká je moje definice jazzu? Je to bezpečný sex na nejvyšší úrovni,“ prohlásil americ-
ký spisovatel Kurt Vonnegut. Brno se tomuto druhu erotiky věnuje s náruživostí, která 
připomíná orgie – v současnosti má nejméně tři pravidelné jazzové festivaly, kvalitní big 
band i jazzovou katedru na JAMU. Zatímco dříve jazzmani infiltrovali do tančíren a noč-
ních podniků, dnes se ukazují v klubech všeho druhu, věnují se tradičnímu jazzu i zcela 
volným improvizacím. Velcí promotéři jsou ve městě doma stejně jako individuální jazzo-
ví aktivisté. Klidně se může stát, že v rozmezí několika dnů v Brně koncertuje orchestr 
Wyntona Marsalise a domácí improvizační big band Divergent Connections Orchestra. 
Vzdálenými kmotry brněnského jazzu jsou saxofonisté Gerry Mulligan a Charlie Parker. 
Kapela prvního z nich výrazně ovlivnila formování Orchestru Gustava Broma. Parkerovi 
se zase říkávalo Bird (Pták, latinsky Ornis). Tak se také jmenoval první a jediný brněn-
ský jazzový klub, který vydržel déle než pár sezón.



TALENTY HLÁSÍ ODCHOD 
A PŘÍCHOD
Skladatel Erich Wolfgang Korngold 
se ještě jako talentovaný chlapec 
odstěhoval s rodiči z Brna do Vídně, 
stal se světoznámým skladatelem 
a proslavil se v Hollywoodu. Méně 
se ale ví, že měl také staršího 
bratra Hanse Roberta, který už 
v roce 1928 účinkoval v divadle 
Wiener Kammerspiele se svým 
H. R. Korngolds Minstrel-Jazzban-
dem. S rodinou Korngoldových tedy 
odešel z Brna nejen budoucí slavný 
skladatel, ale také potenciální tvůr-
ce jazzové tradice.

Meziválečné Brno mělo hodně 
starostí s rozvojem domácí kultury 
a dnešního zmlsaného fanouška 
jazzu by tehdejší produkce sot-
va něčím zaujala. Na vznik první 
opravdové a dodnes nejvýznamnější 
brněnské jazzové kapely by si mu-
sel počkat až do roku 1940, a ještě 
si kvůli tomu zajet do Rožnova pod 
Radhoštěm. Právě tam byl totiž 
založen Orchestr Gustava Broma.

SEDMIKRÁSKY, GAGARIN 
A TŘETÍ PROUD
Hvězdy jako sedmikrásky nad 
Brnem oslavil ve své písni básník 
Josef Kainar a její melodie do-
dnes funguje jako znělka hlášení 

na brněnských nádražích. První 
notový zápis Kainarovy písně pořídil 
Gustav Brom (1921–1995), a to 
údajně ve čtyři ráno, když ho kvůli 
tomu Kainar vytáhl z postele. To už 
byl ale rok 1955 a Bromův orchestr 
měl v té době renomé, které dalece 
přesahovalo rámec města. 

První sestava, která vznikla v Rož-
nově, byla pouze šestičlenným 
zárodkem budoucího big bandu. 
Bromova kapela hrávala za války 
v hotelu Passage (dnešním Slova-
nu na Lidické ulici), postupně se 
rozrůstala a měnila z kavárenského 
bandu na regulérní rozhlasové těle-
so. Hrávala také v dávno zaniklém 
legendárním varieté Rozmarýn 
na rohu dnešní Kounicovy a Koliště 
nebo na Jakubském náměstí v rov-
něž zaniklé kavárně Savoy (dnes je 
tu vegetariánská jídelna).

Do jazzové historie se ovšem Bro-
mův orchestr nezapsal tanečními 
produkcemi ani dodnes populár-
ní písní Pozdrav astronautovi čili 
„Dobrý den, majore Gagarine“. 
Pravým důvodem byla vytrvalá 
inklinace k náročnějším jazzovým 
projektům. Orchestr se rozrůstal 
o vynikající hráče jako Luděk Hulan, 
Josef Audes nebo Ivan Dominák. 
S nimi přicházela láska k baryton-
saxofonistovi Gerrymu Mulliganovi, 
kterou dodnes živí brněnský saxo-
fonistický projekt Mulligang. 

Později se orchestr zaměřil také 
na skladby takzvaného „třetího 
proudu“, tedy komponované hudby 
v jazzové estetice. Jednou z nej-
výraznějších postav orchestru byl 

Orchestr Gustava Broma vedl jeho zaklada-
tel až do své smrti roku 1995. Foto: archiv 
orchestru

BOŽÍ JAZZMAN Z NOUZE 
Narodil se v Bratislavě, ale celý život 
byl pevně srostlý na jedné straně 
s Brnem, na druhé straně s jazzem. 

„Chtěl jsem být elektroinženýrem,“ 
vzpomínal na svoje dávné touhy 
skladatel a trumpetista Jaromír 
Hnilička (1932–2016). Jeho otec 
byl přesvědčený masarykovský 
důstojník, druhé světové války 
se účastnil s americkou armádou, 
takže ho komunisté po únoru 1948 
zavřeli na Mírově a jediná škola, 
na kterou byli Hniličku mladšího 
ochotni přijmout, byla bratislavská 
konzervatoř. 

Nebylo to samozřejmě Hniličkovo 
první setkání s hudbou – na klavír 
a na harfu se učil už od osmi let. 
Klavíristů ale bylo na konzervatoři 
dost, a tak se dostal k trubce. Dnes 
to zní jako smyšlené historky, vždyť 
Jaromír Hnilička z dnešní per-
spektivy vypadá, že přišel na svět 
s trubkou v ruce a rovnou jako člen 
Orchestru Gustava Broma. Do slav-
ného brněnského big bandu na-
stoupil v roce 1956 a strávil v něm 
více než půl století. 

 Rok po jeho nástupu hrál Orchestr 
Gustava Broma Egyptskou suitu, 
kterou Hnilička složil společně 
s Luďkem Hulanem. Sklony mladého 

Jaromír 
Hnilička



V Brně se představil i Bobby McFerrin. 
Foto: Martin Zeman

trumpetisty k větším konceptům 
se projevovaly od samého po-
čátku. Zvuk orchestru obohatil 
nejen osobitou hrou na trubku, ale 
také vynálezem nástroje zvaného 
„hnilofon“ – jednalo se o kombinaci 
trubky, lesního rohu a tuby. 

Byl autorem hudby k pozdravu 
majoru Gagarinovi, ale sám jej sotva 
pokládal za důležitý. Jeho mistrov-
ským dílem je Missa Jazz – rozsáhlá 
kompozice na liturgický text, která 
stojí hudebně, obsahově i duchov-
ně na zcela opačném pólu než 
banální popěvek pro sovětského 
kosmonauta. 

Na zahraničních workshopech se 
Hnilička setkal s Milesem Davisem 
i Woodym Hermanem. Jako inter-
pret si vyžádal u skladatele Pavla 
Blatného Studii pro čtvrttónovou 
trubku. S Karlem Velebným připra-
vili řadu jazzových úprav lidových 
písní a s desetičlennou kapelou je 
nahráli na album Týnom tánom.

Hniličkovou poslední velkou sklad-
bou je Brněnská suita z roku 2012 
– symbolicky se v ní potkává jeho 
nejmilovanější město s nejmilova-
nějším hudebním žánrem. 

Jaromír Hnilička, jehož Jazzovou 
mši Bromův orchestr v 60. letech 
premiéroval a nedávno s ní úspěšně 
bodoval současný brněnský B-Side 
Band. Zásadní postavou zdaleka 
ne pouze brněnského jazzu byl 
dramaturg Bromova orchestru Max 
Wittmann (1941–2011). Časopis 
Downbeat zařadil v 70. letech Bro-
mův orchestr mezi pět nejlepších 
big bandů světa.

NA PTAČÍCH KŘÍDLECH
Nebyl tu ale jen Bromův orchestr – 
už v roce 1957 vznikl jazzový klub 
Ornis, který našel první útočiště 
v Domě umění a věnoval se vzdělá-
vacím pořadům i živému hraní. Klub 
fungoval na různých místech až 
do roku 1988 a byl to jediný stálý 
jazzový klub, který kdy Brno mělo. 

Intenzita zájmu byla pochopitelně 
různá a poněkud poklesla v 60. le-
tech – pravděpodobně záslu-
hou invaze rockové hudby. Mezi 
organizátory a tvůrci pořadů se 
pravidelně objevoval mimo jiné Jan 
Beránek – jazzový houslista a fana-
tik, známý též jako jazzový policajt. 
Jeho jméno sice v současnosti zní 
Jan Dalecký, ale jeho osoba je ne-
zaměnitelná a návštěvníci dnešního 
JazzFestBrno ho dobře znají jako 
osobitého konferenciéra.

Jazzové kapely se jinak angažovaly 
v kavárnách a barech, ať už to byly 
odpolední „čaje“ v hotelu Evropa 

na Jánské, večerní hraní v Belvederu 
u Lužánek nebo noční podniky jako 
Baroko, Bolero a další – z posledně 
jmenovaných je ovšem časem vyt-
lačily popové kapely a nová taneční 
hudba. Fantastickým místem pro 
jazzmany bývala kavárna Bohéma, 
kde se dokonce v roce 1987 podařilo 
uspořádat Jazztival Brno – první do-
mácí jazzový festival. Právě do festi-
valů se zkoncentrovalo jazzové dění 
v Brně, i když se zároveň rozprostře-
lo po celém městě.

FESTIVALY, KONCERTNÍ ŘADY 
A JAZZOVÍ VŠUDYBYLOVÉ
Nejvýraznější festivalovou polož-
kou je bezesporu JazzFestBrno, 
který se od roku 2002 vypracoval 
na mezinárodně uznávaný podnik 
se špičkovými hosty. Hráli na něm 

Chick Corea, Bobby McFerrin, 
Wynton Marsalis a mnozí další, jeho 
klíčovými postavami jsou ale Vilém 
Spilka a Vlastimil Trllo. Oba dva 
v sobě spojují schopnosti manažerů 
i aktivních hudebníků, první z nich 
v roce 2010 založil a dodnes vede 
na JAMU první českou katedru 
jazzové interpretace.

Jarní a podzimní série koncertů pod 
názvem Jazz Jaro a Jazz Brno začal 
od roku 1998 vytvářet manažer Jiří 
Švéda – nejdřív v klubu Alterna, 
později ve Staré Pekárně. 

Na pomezí mezi velkým festivalem 
a sérií komorních koncertů byl Mo-
ravia Jazz Fest, který v roce 2018 
změnil jméno na Groove Brno a sko-
kově se posunul v kvalitě i rozsahu. 
Ředitel festivalu Josef Buchta ale 
posouvá jazzový život především 

díky svému B-Side Bandu. Ten pře-
vzal po Bromově legendární kapele 
úlohu špičkového jazzového big 
bandu, který se dotýká jak taneč-
ní hudby, tak komplikovanějších 
projektů. 

Vzhledem k absenci čistě jazzo-
vého klubu hrají brněnští jazzmani 
všude – od Sono Centra až po mi-
niaturní restauraci Ebisu. Je v tom 
kus věčné nejistoty, ale také hodně 
improvizace, která k jazzu přirozeně 
patří. #



#muziky a krúžky

FOLKLOR

Folklor do sebe dokáže vstřebat ty nejhorší události i dějinné zvraty a obrátit je ve svůj 
prospěch. Je otázka, jestli je to důkaz nezničitelné a zdravé podstaty duše prostého 
lidu nebo spřízněnosti lidového umění s kapitalismem. Folklor dokázal projít nacistickou 
okupací, kdy se ho lidé chytali jako záchranného kruhu. Zvládl i čtyřicet let komunis-
tické totality, kdy ho zneužívala vládnoucí garnitura. V posledních třech desetiletích 
folklorní hnutí ještě rozkvetlo a nabralo na síle. Člověk si často až s dlouhým odstu-
pem uvědomí, jak melodie moravských písní ovlivnily kapely jako Progres 2, Poutníci 
nebo Čankišou. A co teprve když s folklorem někdo pracuje vědomě a inteligentně 
jako sourozenci Ulrychovi nebo Jiří Pavlica. Folklor ovšem nejsou jenom vesnice, žije 
i ve městech a Brno není výjimkou – vždy mu ale bývalo dobře spíš na periferii města 
i establishmentu. Brno samo o sobě není silná folklorní oblast, ale jako magnet k sobě 
přitahuje všechno, co se na jižní Moravě děje.



#muziky a krúžky



KE KOŘENŮM ZA KAŽDOU 
CENU
Bouřlivé 19. století bylo dobou ro-
mantických vášní, revolucí a vzniku 
národnostních států. S tím úzce 
souvisela také snaha nacházet 
dávné kořeny vlastního národa, 
která občas vedla až k tomu, že se 
historické nálezy falšovaly. Skotský 
básník Macpherson publikoval už 
v roce 1761 soubor zpěvů, jejichž 
autorem byl údajně dávný bard 
Ossian. U nás se podobně prosla-
vil Václav Hanka, údajný nálezce 
Královédvorského a Zelenohorského 
rukopisu. Zároveň se ale objevovali 
lidé, kteří hledali skutečné kořeny 
národa i jazyka a začali se po nich 
pídit mimo jiné v lidových písních. 

Zatímco v Čechách to byli přede-
vším Čelakovský a Erben, v Brně se 
o tvorbu sbírek lidových textů za-
sloužili František Sušil (1804–1868) 
a František Bartoš (1837–1906). 
Díky jejich činnosti přišel do Brna 
nejen folklor, ale také snaha jej 
systematicky sbírat. Sušilova sbírka 
je zdrojem písní, které přebíral 
do repertoáru i Jaroslav Hutka či 
skupina Čechomor.

FOLKLORISTIKA JAKO VĚDA 
I UMĚNÍ
Sběratelem lidových písní byl také 
Leoš Janáček (1854–1928), kte-
rý se do této práce pustil ještě 
dlouho před první světovou válkou 
a věnoval jí systematickou pozor-
nost. Poprvé také přivedl do Brna 
muzikanty z Horňácka. Je po-
zoruhodné sledovat, jak sbírání 
lidových písní a nutnost rychle 

je zapisovat do not proměňovaly 
nejen Janáčkův rukopis, ale také 
jeho hudební uvažování – z pečlivě 
píšícího klasika se stával škrábající 
a osobitý hudební psycholog, jak ho 
dnes zná celý svět. Už před válkou 
ale Janáček natočil také záznamy 
lidového zpěvu na řadu fonografic-
kých válečků. Pokus o jejich reedici 
vydalo brněnské vydavatelství 
Gnosis v roce 1998, o definitivní re-
konstrukci se v roce 2012 postarala 
Akademie věd.

Janáček byl také sběratelem 
takzvaných „nápěvků mluvy“ – krát-
kých útržků lidské řeči posbíraných 
ve městě. Více než o zdroj hudeb-
ních inspirací se patrně jednalo 
o každodenní rituály, díky nimž se 
zachovaly záznamy běžné řeči teh-
dejších Brňanů. Tyto zápisky shro-
mažďuje projekt napevkymluvy.cz 
a jedná se o dokumenty z doby, kdy 
vznikala také „brněnská hantýr-
ka“. Ta je pod označením „hantec“ 
dodnes udržovanou částí skutečně 
domácího, městského folkloru. 

MIGRAČNÍ VLNY S HOUSLEMI 
A CIMBÁLEM
Janáček byl z rodného Lašska 
vytržen už v 11 letech, a stal se tak 
kmotrem všech, kdo v Brně zpětně 
hledali svoji folklorní identitu. Brno 
přitahovalo (jako každé centrální 
město) lidi ze širokého okolí a už 
v roce 1908 si tu „přistěhovalci“ z ji-
hovýchodní Moravy založili Slovácký 
krúžek. Díky němu vyšla v letech 
1936–1947 sedmidílná sbírka Slo-
vácké pěsničky, která tvoří kánon 
lidového repertoáru v krúžku i mimo 

něj. Slovácký krúžek měl značný vliv 
na formování tváře Českosloven-
ského rozhlasu Brno, jehož folklorní 
větev vyústila ve vznik BROLNu.

Brněnský rozhlasový orchestr lido-
vých nástrojů známý pod zkratkou 
BROLN byl od svého vzniku v roce 
1952 referenčním souborem, kterým 
se měřila kvalita. Pracovali s ním 
zpěváci Dušan a Luboš Holí, Jožka 
Severin i Jarmila Šuláková. V roce 
1964 slyšel BROLN i americký song- 
writer, aktivista a ikona světového 
folkového hnutí Pete Seeger – stalo 
se to při příležitosti jeho brněnské-
ho koncertu. Seeger potom nechtěl 
věřit členům Spirituál kvintetu, že 
slyšel staré písně z moravského 
venkova a ne současný městský 
folklor. Ve vedení BROLNu se stří-
dali vynikající hudebníci, mimo jiné 
Bohumil Smejkal a Bohdan Warchal 
– první z nich byl primáriem 

Valašská královna lidové písně Jarmila 
Šuláková. Foto: archiv kapely Fleret

Stárek a stárka na hodech 1933 v Líšni. 
Foto: sbírka Etnografického ústavu 
Moravského zemského muzea

VĚDECKÉ ASPEKTY ŽIVOTA 
BRNĚNSKÉ PLOTNY
„Naša vopica v černy jupici uvařila 
nám flundru v krupici.“ Tak zní první 
sloka písně plotňáků z Králova Pole, 
jak ji zaznamenal Otakar Nováček 
ve své studii Brněnská plotna.  

Jedná se o vůbec první knihu reflek-
tující důkladně brněnskou hantýrku 
a Otakar Nováček (1901–1986) ji 
vydal v roce 1929 vlastním nákla-
dem. Bylo to vlastně shrnutí jeho 
přednášek ve spolku Vesna, které 
se setkaly s živým zájmem, stejně 

Otakar 
Nováček



Janáčkova kvarteta, druhý založil 
Slovenský komorní orchestr. BROLN 
byl také vynikajícím vývozním 
artiklem a šířil moravský folklor 
po světě.

Na cestách moravské lidové hudby 
do zahraničí měl obrovský podíl 
legendární rozhlasový redaktor 
Jaromír Nečas (1922–2015). Právě 
jeho zásluhou se album souboru 
Břeclavan dostalo do katalogu 
vydavatelství Phillips v rámci edice 
Voyages autour du monde. Popisky 
na obalu dodnes okouzlují kombi-
nací francouzštiny a moravského 
nářečí: Bienvenue Janíček!

Slovácký krúžek nezůstal v Brně 
osamocený, „náplavy“ ze severněj-
ších částí Moravy si založily v roce 
1946 svůj Valašský krúžek. V sou-
časné době působí v Brně např. VUS 
Ondráš a několik desítek folklorních 

souborů i cimbálových kapel, z nichž 
řada je spojených ve Sdružení přátel 
folkloru, které pořádá také Meziná-
rodní folklorní festival Brno. K Brnu 
neodmyslitelně patří romský folklor, 
který nachází útočiště v Muzeu 
romské kultury i na ulicích. Město 
je významnou slovenskou folklórní 
baštou, je zde také poměrně aktivní 
řecká komunita.  

LIDOVÉ UMĚNÍ BUDOUCNOSTI
Lidová hudba žije dál svým vlast-
ním životem a její kořeny vyrůstají 
do stále nových podob. V záplavě 
postmoderny, postpunku, postroc-
ku se vyvinul i postfolklor – tak 
aspoň označuje svůj styl součas-
ná kapela Ponk, která za album 
Postfolklor získala Cenu Anděl 
v kategorii world music a úspěšně 

vystoupila i na mezinárodním 
hudebním veletrhu WOMEX. Součas-
nou podobu moravského folkloru 
zachytilo vydavatelství Indies Scope 
na osmidílném kompletu nazvaném 
Antologie moravské lidové hudby. 
S Brnem jsou úzce spjatí Tomáš 
Kočko a v říjnu 2019 zesnulá Jitka 
Šuranská, od roku 2017 funguje 
projekt Marie Hvozdecké nazvaný 
Folklor a city.

Folklor není mrtvá konzerva, ale 
stále živý a rozvíjející se element. 
Vynikající zpěvák a folklorista 
Dušan Holý k tomu poznamenal: 
„Jedině tvůrčí postup je správný. 
Když jsem začal zpívat s BROLNem, 
tak jsem trošku napodoboval ujca 
Martina Hrbáča. A tata mně povídal: 
‚Teho starého Hrbáča, to daj stranú. 
Zpívaj jak mladý!‘“ #

Folklor je stále živý například na Bartolo-
mějských hodech v Žebětíně. Foto: Václav 
Kříž

Babylonfest představuje kulturu a tradice 
brněnských národnostních a etnických 
menšin. Foto: Robert Vystrčil

jako tematické články v časopisu 
Přítomnost a v Lidových novinách. 
Studie má tři části – v první se 
autor „pokusil zachytit pestrý život 
zajímavé kasty, která je hrdá na svůj 
brněnský titul plotna“. Druhá část 
obsahuje ukázky autentických roz-
hovorů, vtipů a písní této kasty, třetí 
tvoří brněnsko–český slovník. 

Čtenář se díky Nováčkovi přenese 
do časů, kdy Brno ještě netvo-
řilo organický celek a jeho nové 
části jako Královo Pole, Žabovře-
sky nebo Líšeň teprve přicháze-
ly o svůj samostatný charakter. 

Autor zachycuje kromě bizarního 
světa městské spodiny jakoby 
mimochodem i zbytky toho, co lze 
dnes označit za brněnský městský 
folklor. 

Kniha Brněnská plotna je z jazyko-
vého hlediska nezamýšleným doplň-
kem k textům Rudolfa Těsnohlídka, 
který v Kolonii Kutejsík i v Lišce 
Bystroušce zachytil mluvu Brna 
a okolí s dokumentární důkladností. 
Dnes už zní zcela nepochopitelně, 
jaký je rozdíl mezi řečí hajného z Bí-
lovic a pytláka z Líšně.

Ukázky z Nováčkovy studie kdysi 
načetl pro Český rozhlas Nováčkův 
vrstevník a mukl z plotny krpol-
ské Karel Höger. Otakar Nováček se 
narodil v samostatných Husovicích 
a zemřel v Brně.
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#oheň poezie banjo
TRAMPSKÁ HUDBA, FOLK, COUNTRY

„Je na západ cesta dlouhá, zbytečná a marná touha,“ zpívalo se v první z kovbojských 
písní, kterou vydalo nakladatelství R. A. Dvorského v roce 1939. To už byl fenomén 
trampingu tak silný, že pronikl do populární hudby a na dlouho se v ní zabydlel. Atmo-
sféra amerického západu k nám ale přišla už s básníkem Josefem Václavem Sládkem 
– autor známé básně o křišťálové studánce byl především velký romantik a ze svých 
cest po Americe napsal řadu fejetonů. Kovbojská romantika a představy o svobodném 
životě v prérii pronikaly v průběhu času nejen do písní Karla Gotta, Heleny Vondráčkové 
a Waldemara Matušky, ale také do společenského života: jen málo zemí v Evropě má tak 
liberální pravidla pro přenocování nebo dokonce táboření v lese. V Brně si mladý člověk 
kdysi mohl vybrat, jestli bude „štatlař“ z diskoték, nebo „vandrák“, který jde každý 
pátek odpoledne nebo sobotu na nádraží a vydá se směrem na Jihlavku, na Oslavku, 
na Bílý potok… podle toho, kam jede vlak dřív.



ZVLÁŠTNÍ ZNAMENÍ 
WOODCRAFT
Trampové, folkáči, countrymani – 
nejspíš to způsobil festival Porta, 
že tyto tři skupiny splývají mnoha 
lidem do jednoho celku, kterému se 
občas s despektem říká „kotlíkáři“. 
Tomu se ovšem první z této trojice 
můžou leda tak smát: trampové tvoří 
jedinou skutečně původní domácí 
subkulturu, která nemá obdobu 
na celém světě. Dlouhé kořeny a ne-
smírnou vytrvalost prokazují tramp-
ská hudba, folk i country – tři žánry, 
které jsou u nás navzdory všem 
rozdílům nerozlučně provázané.

Brněnský tramping má svoje po-
čátky někdy kolem roku 1937, kdy 
vznikla osada Mládí. Její zakládající 
člen Ladislav „Fidler“ Krevňák letos 
oslavil pětadevadesáté narozeniny 
a stále je členem trampské sku-
piny Žízeň. Překonal – stejně jako 
tramping – doby nacistické i ko-
munistické perzekuce a zažil také 
nástup domácích brněnských kapel 
s původním repertoárem. Hudba 
prvních brněnských trampů sice 
pronikla i do společných vystou-
pení s brněnskými opereťáky, ale 
kapely s vlastní tvorbou se zača-
ly objevovat až mnohem později. 
V prvních ročnících festivalu Porta 
s úspěchem vystoupili jak klasičtěj-
ší Vavasatch (1969), tak modernější 
a lehce swingující Příboj (1973). 
Kapela Karabina naopak dokázala, 
že i bez ocenění z Porty se lze stát 
legendou.

TRAMPOVÉ PROTI 
UNIFORMITĚ
Normalizační šeď v Brně význam-
ně rozháněla skupina Ozvěna, jejíž 
písničky Diego, Nádraží a Strom 
v podstatě zlidověly. Stejně důležitá 
byla koncertní řada Přátelé táboro-
vých ohňů, kterou Ozvěna organizo-
vala. Symbolem prolínání žánrů i lidí 
v Brně by mohla být zpěvačka Pavla 
Střechová (Dvořáčková), která 
po odchodu z Ozvěny spoluzaklá-
dala folkovou Bokomaru a prošla 
i skupinou Progres-Pokrok. Stálicí 
vzešlou z trampingu je brněnský 
Kamelot, jehož vedoucí Roman 
Horký se v nedávné době také 
účinně angažoval v zastavení plánů 
na vybudování přehrady na Oslavce.

FOLK A ROCK NA JEDNÉ 
HROMADĚ
Brno se v roce 1964 stalo prv-
ní zastávkou československého 
turné amerického písničkáře Peta 
Seegera. Duše a legenda světového 
folkového hnutí s sebou přinesla 
ohromný impuls pro vznik české 
varianty folkové hudby, jejíž podoba 
vycházela opravdu spíš z americ-
kých vzorů než z domácích tradic. 
To by se samotnému Seegerovi 
nejspíš moc nelíbilo – ale ani ten 
nejvlivnější zpěvák nedokáže za-
stavit masový trend, zvlášť když ho 
sám pomáhal vytvořit.

Cestu na vrchol českého folku zahá-
jila v roce 1974 dodnes úspěšně fun-
gující skupina Folk Team s osobitými 

Svaz 
brněn-
ských 
osad

VE ČTYŘICETI SE TO LÉPE 
TÁHNE
K trampingu patří mnoho vnějších 
atributů, romantických postojů 
i rituálů, které mohou při pohle-
du zvenčí vypadat směšně. Jeho 
podstatou je ale družnost a kde jsou 
trampové, tam také začnou vznikat 
osady. 

V Brně a okolí začala tato samo-
statná společenství vznikat koncem 
30. let a jejich dobrovolná vnitřní 
kázeň i nezávislost ležela v žaludku 
jak nacistům, tak komunistům. O to 
je překvapivější, že první rozmach 
trampského hnutí na brněnsku 

spadá do let blížící se německé oku-
pace a začátku druhé světové války. 
Časem se také zrodily snahy propojit 
skupiny trampů ještě na vyšší úrovni 
a v roce 1943 vznikla myšlenka 
spojení brněnských osad. Zástupci 
šesti sportovních osad ji projednali 
v Zemanově kavárně na Kolišti (ta 
ovšem stávala poněkud jinde než 
současná replika Pavillon).

Dnes je vlastně těžké si představit, 
že se 10. dubna 1944 sjelo na louku 
u Bílovic nad Svitavou kolem stovky 
trampů, v jejichž čele stál šerif 
osady pojmenované Český lev. Zcela 
nepochopitelné je i to, jak mohla 
osada s takovým jménem unikat 



autory Romanem Venclovským 
a Ivanem Huvarem. Kapelník Pavel 
Kopřiva se věnuje folku i jako vy-
davatel a manažer. Fenoménem br-
něnského folku je Jiří Vondrák, který 
inicioval vznik několika kapel. Hrával 
v duu Vondrák – Bodlák, v triu Bowle 
s ním vystupovali rockeři Pavel Váně 
a Richard Lašek z kapely Bronz. 
Na Vondrákových koncertech byly 
slyšet i české překlady písní Bulata 
Okudžavy a Vladimíra Vysockého, 
trampingu a folku se věnuje také 
jako scénárista a režisér dokumen-
tárních filmů. 

V Brně žil mnoho let jeden z našich 
nejvýraznějších písničkářů – Slávek 
Janoušek. Jako sólová písničkářka 
s kytarou ale začínala i Nikola Mucha 
a sólově hrává i frontman Květů 
Martin E. Kyšperský. Čím blíž je 
folk současnosti, tím hůř se ho daří 
charakterizovat jako samostatný 
žánr. Ke slovu tak přichází univerzální 
americký termín songwriter – autor 
písní, který si je interpretuje co nejpři-
léhavějším způsobem a na stylové za-
řazení přitom příliš nehledí. Na pomezí 
folku a rocku se dlouhodobě pohy-
buje také Zdeněk Němeček, který 
se skupinou Quanti Minoris pěstuje 
písničkářský „hrad rock“ inspirovaný 
středověkou hudbou. 

BANJO, KTERÉ NEZRADÍ 
BLUE GRASS ANI WORLD 
MUSIC
Zároveň s označením songwri-
ter v Brně zkrátka musí padnout 
jméno Robert Křesťan. Vynikající 
autor, který kromě vlastní tvorby 
věnoval jedno album překladům 
Boba Dylana a složil hold Leo-
nardu Cohenovi písní Víla. Kdysi 
začal v trampské kapele Trapeři 
a v 80. letech přišel k bluegrasso-
vým Poutníkům – z kombinace 
silného autora a instrumentálně 
skvěle vybavené kapely vzešel 
výsledek, který v českém kontextu 
neměl konkurenci. Kapela hrála pa-
rádně a fenomenální byly i přídavky, 
kdy v klasickém bluegrassovém 
kvintetu na jeden mikrofon pálila 
americké standardy. 

Když v roce 1991 Křesťan s ban-
jistou Lubošem Malinou odešli 
od Poutníků a založili Druhou trávu, 
vytvořili na bluegrassovém gruntu 
vynikající kapelu se současným 
a osobitým zvukem. Poutníky prošel 
také mandolínista Jiří Plocek, který 
po odchodu založil kapelu Tea Grass 
směřující k world music. Věnuje se 
i řadě dalších projektů, například 
založil vydavatelství Gnosis. Pravi-
delný přísun world music zajišťují 
také každoroční série koncertů 
Etno Brno v klubu Stará Pekárna.

Směrem k písničkářství občas za-
brousí i skladatel a klavírista Zdeněk 
Král. Album Nůž na ticho, které nato-
čil se zpěvačkou AndReou Buršovou 
a crossoverovým Indigo Quartetem, 
snese hodně vysoká měřítka a svým 
způsobem navazuje na nenápadnou 
legendu divadelního písničkářství 
Jiřího Bulise (1946–1993). #

Brněnští trampové – „Zpívá zelená sedma“. 
Foto: Motal, Brno

Kapela Poutníci zažívala největší úspěch 
v 80. letech. Foto: Supraphon

pozornosti protektorátních úřadů. 
Činnost brněnských osad utlumi-
la stále tíživější válečná situace 
na přelomu let 1944–45.

Skutečná historie Svazu brněn-
ských osad začíná 24. června 1945 
– na den svatého Jana Křtitele 
svolali zástupci osad Caballeros 
a Rowers velký potlach do hospody 
U Macka mezi Adamovem a Svatou 
Kateřinou. Po válce byla mezi lidmi 
spousta zbraní, takže se konala 
i soutěž ve střelbě.

V srpnu téhož roku následoval sněm 
trampů na Chvojnici, kde byl vznik 
svazu oficiálně vyhlášen. Do roku 
1948 se v něm sdružovalo přes 

40 osad a na společné akce dostávali 
pozvánky trampové z celého Čes-
koslovenska. Velký potlach na Bílém 
potoce na podzim 1948 měl charakter 
celostátního trampského sněmu.

Pozdější osudy Svazu brněnských 
osad jdou ruku v ruce s politickou 
situací. Samosprávná instituce 
byla po nástupu komunistů k moci 
nemyslitelná, stejně jako vydávání 
vlastního časopisu Tulák. Svaz se 
probudil až s uvolněním politické si-
tuace v 60. letech. Z jeho původních 
členů dodnes existují osady Rowers, 
Sosna a Netopýr. Na činnost svazu 
navázalo v roce 1987 volné sdružení 
Old Boys Brno.
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ROCK, METAL, POP

Pročítat si stručnou historii brněnského rocku je pro spoustu lidí stejné jako ohléd- 
nout se za vlastním životem – hodně událostí si pamatují, osobně je zažili... A ještě jsou 
na světě i tací, kteří byli skoro u všeho. Pro lepší představu snad stačí připomenout, 
že bubeník Zdeněk Kluka začal hrát ve skupině Atlantis v roce 1962, spoluzakládal The 
Progress Organization v roce 1968 a dnes aktivně hraje v obnoveném Progresu i ethno-
-popových Čankišou. V těch zase zpívá Karel Heřman – před více než třiceti lety front-
man nadějné novovlnné kapely Karlův skok. A zmíněný Atlantis se rozjel k popularitě, 
když do něj v roce 1968 přišli Hana a Petr Ulrychovi, kteří už sice dávno nejsou rockeři, 
ale ještě pořád hrají a zpívají na špičkové úrovni. Typický lidský propletenec charakteri-
zuje brněnskou rockovou scénu, která do sebe vstřebala všechno od beatlemánie přes 
oslnění koncepčním art rockem až po alternativu, metal, zábavné kytarovky a dokonce 
i nějaký ten pop.



VŠICHNI HRAJÍ SE VŠEMI
Brněnská rocková scéna žila tepem 
města možná víc než jiné žánry – 
snad je to tím, že rock má ve svém 
základu cosi zemitého, co člověku 
nedovolí opustit realitu. V Brně je 
to realita vcelku malého města, kde 
lze skoro všude dojít pěšky, všichni 
se znají a podle momentální situace 
spolu buď spolupracují, nebo nemluví. 
Všichni dohromady si přitom zaklá-
dají na své osobitosti a odlišnosti 
od zbytku světa. V této situaci začíná 
v 60. letech vznikat hudba prople-
tených vztahů a předzvěstí velkých 
konceptů. Už v počátcích brněnského 
rocku se začíná formovat to, co ho 
bude charakterizovat přinejmenším 
na dalších pětadvacet let. 

Jako jedna z prvních vznikla už 
v roce 1960 kapela Synkopy – tehdy 
pod názvem Synkopy 61. Od ta-
neční hudby se brzy přeoriento-
vala na rock s pěknými vokály, což 
okoukala mimo jiné od kalifornských 
Beach Boys. S těmi si Synkopy 
dokonce i zahrály jako předkapela, 
když se v roce 1969 podařilo uspo-
řádat koncert Beach Boys na zim-
ním stadionu. Tehdy už byl členem 
Synkop i klávesista, zpěvák a pře-
devším zdatný autor Oldřich Veselý, 
který později odešel do Blue Effectu 
legendárního kytaristy Radima Hla-
díka. Synkopy se v 80. letech přidaly 
k brněnské artrockové vlně a kromě 
několika koncepčních alb po sobě 
zanechaly také brilantní slogan „vál-
ka je vůl“. Po delší pauze v 90. le-
tech hrají Synkopy 61 dodnes.

Skupina Atlantis začala hrát v roce 
1964 nejdřív převzaté skladby, 
po příchodu Petra Ulrycha v roce 
1967 však získala nejen solidního 
zpěváka, ale především výborného 
autora. Navíc se ke kapele brzy při-
dala i Hana Ulrychová, jedna z nej-
lepších zpěvaček v dějinách české 
populární hudby. Vrcholem společ-
ného úsilí bylo koncepční album 
Odyssea, které složil Petr Ulrych 
na námět stejnojmenného Homéro-
va eposu. Natočené album skončilo 
po roce 1969 v trezoru a oficiálně 
vyšlo až v roce 1990. Hana a Petr 
Ulrychovi později vytvořili zcela mi-
mořádnou fúzi moravského folkloru 
s populární hudbou ve skupině 
Javory, se kterou vystupují dodnes.

PROGRES, POKROK, 
BUDOUCNOST
Ulrych přišel do Atlantisu ve stejné 
době, kdy z něj odcházel bubeník 
Zdeněk Kluka. Ten se  v roce 1968 
podílel na vzniku kapely The Progress 
Organization, která vydala o tři roky 
později album Barnodaj. Poté se 
podle něj i přejmenovala a pod no-
vým názvem natočila na texty básní-
ka Pavla Kopty album Mauglí. V The 
Progress Organization a jejích pozděj-
ších mutacích Progres 2 či Progres-
-Pokrok se setkalo hodně siločar 
brněnské hudební scény. Někteří čle-
nové dokonce hráli v doprovodných 
kapelách Boba Frídla a sester Marty 
a Teny Elefteriadu, s nimiž zabrousili 
do čistě zábavné pop music. Asi nej-
důležitějšími položkami jejich tvorby 

Brněnská popová hvězda Monika Bagárová. 
Foto: Brno – město hudby

Progres 2 hraje od roku 1968 dodnes. 
Foto: archiv kapely

BLOUZNĚNÍ S KYTAROU I BEZ
„Všechny moje projekty vždy ztro-
skotaly na nedotažené manažerské 
činnosti nebo absenci manažerství 
vůbec,“ prozradil o sobě songwriter 
a kytarista Tom Jegr v rozhovoru pro 
rock.cz v roce 2011. Naplnil tím pro-
totyp rockera, který hodně hraje, ale 
jde mu jen o podstatu věci a nestará 
se o kšefty. Zároveň je ovšem nutné 
nezapomínat, že Jegrovy projekty 
„ztroskotávají“ od roku 1982, kdy stál 
u zrodu brněnské metalové legendy 
jménem Krabat. Od té doby se už 
dávno posunul k blues, jižanskému 
rocku a vůbec rockovému písničkář-
ství, ale pocit opravdovosti z jeho 
hudby a hraní na kytaru vlastně 
nikdy nezmizel.

Tom 
Jegr



jsou ale dodnes koncepční projekty 
Dialog s vesmírem (1978) a Třetí 
kniha džunglí (1981). Po Dialogu 
odešel z kapely kytarista a zpěvák 
Pavel Váně, aby si založil vlastní 
projekt Bronz. Po Třetí knize džun-
glí opustila Progres 2 další posila, 
Roman Dragoun, pod jehož vedením 
vznikla skupina Futurum. To už jsou 
ale v plném proudu 80. léta, o slovo 
se hlásí alternativa a underground, 
ale taky hard & heavy scéna.

ČARODĚJOVI UČNI
Nejspíš první parta, která zača-
la v Brně zcela vážně hrát hudbu 
blízkou heavy metalu, se jmenovala 
Krabat. Většinou hrála na venkov-
ských štacích, ale davy fanoušků 
za ní oddaně jezdily po celé jižní 

Moravě. Kytaristé Tomáš Jégr a Pavel 
Řehoř skládali kapele vlastní reperto-
ár a přestože Krabat nehrál dlouho, 
zanechal po sobě hlubokou stopu. 
Jeho sestavou prošli i někteří pozděj-
ší členové kapel Titanic a Kern, je-
jichž popularita byla v 80. i 90. letech 
fantastická. Obě stále ještě hrají 
a v září 2019 se po pětatřiceti letech 
překvapivě objevil na pódiu i obno-
vený Krabat. Hardrockoví vrstevníci 
těchto kapel hráli pod zavádějícím 
názvem Dogma Art – syn jejího 
kytaristy Martin Marthus Škaroupka 
dnes hraje na bicí v Titanicu a v brit-
ském metalovém nářezu Cradle of 
Filth. Kultovní legendou se stali mezi-
národně úspěšní blackmetaloví Root 
se zpěvákem Jiřím „Big Bossem“ 
Valterem, zakladatelem české větve 
Církve Satanovy.

KLUBY A ROCK V ROZKVĚTU
Na přelomu 80. a 90. let, po pádu 
komunistické diktatury, začínají 
vznikat také rockové kluby. Legen-
dární Křenka se částečně profilovala 
už před listopadem 1989, v Husovi-
cích vzniká Labuť, na Spolkové ulici 
Harlem a na kolejích pod Palackého 
vrchem Machina – dějiště prvního 
brněnského festivalu industriální 
hudby. Postupně se začíná hrát 
v Mersey, ve Staré Pekárně, v Alter-
ně, na Flédě, vzniká také extrava-
gantní klub Sono Centrum. Prosazují 
se veselejší kytarovky Výlet a Hel-
mutova stříkačka, stejně jako nadu-
paný Narvan, jehož rozlet zastavila 
tragická havárie při cestě na kon-
cert. Už v 90. letech ale začíná hrát 
také jedna z nejvýraznějších brněn-
ských kapel současnosti – Květy.

Zakladatel Květů Martin E. Kyšper-
ský propojuje alternativní přístup, cit 
a pochopení pro poezii, schopnosti 
hitmakera i osobní charisma. Kapela 
dostala několik Cen Anděl i cenu 
Vinyla a v její současné sestavě 
působí také Ondřej Kyas, mimo jiné 
dvorní skladatel sdružení Ensemble 
Opera Diversa. Kyšperský byl také 
iniciátorem vzpomínkového alba 
legendárního písničkáře a autora 
scénické hudby Jiřího Bulise.

Aby se nezdálo, že má dnešní Brno 
totální mezeru v popu, je potřeba 
zmínit alespoň zpěvačku Moniku 
Bagárovou. Domácí scéna ale vždy 
patřila spíš alternativám a stále 
dalším novým vlnám. #

Nikola Mucha vnáší do své hudby punkový 
sound i kontroverzní témata. Foto: Dita 
Pepe a Petr Hrubeš

Hraju tak, jak to cítím, je jedna 
z nejotřepanějších frází, kterou lze 
od muzikantů slyšet bez ohledu 
na žánr. V Jegrově případě je tato 
fráze – sama o sobě zcela prázd-
ná – vyplněná nejen hudbou, ale 
také životem. V Krabatu se podílel 
na vytvoření domácí představy 
o metalu, který jen nekopíruje za-
hraniční vzory. V pozdějších letech 
Jegr mohl naplnit i další rockový 
prototyp hudebníka, který se potá-
cí mezi alkoholem, drogami a nábo-
ženským blouzněním. Hudba u něj 
ale naštěstí zvítězila a navzdory 
tomu, že se už spoustu let stylově 
příliš nemění, pořád z ní vyzařuje 
potřeba něco upřímně sdělit. Snad 
jí opravdu chybí jen trocha toho 

managementu, aby se o ní víc 
vědělo. A možná teď také není nej-
vhodnější doba pro čisté žánry.

Výčet kapel, ve kterých Jegr hrál, 
je pro znalce brněnské scény 
vcelku imponující: od Krabatu přes 
kapely Detto, Maxon, Lehká noha, 
Charlie the Bomber až k dnešnímu 
Tom Jegr & Gang. Hudba jako by 
v této řadě postupně přestávala 
křičet, začínala víc hledat, přemýš-
let a nakonec se usadila tam, kde 
je jí nejlépe. A dokáže se vyjád-
řit stejně přesvědčivě na takřka 
akustickém sólovém albu Souzně-
ní, jako se svým rockovým gan-
gem. Není složité mít ji rád, i když 
je to „jen“ rock’n’roll.



#spojení průserem

UNDERGROUND, ALTERNATIVA, PUNK

Nebýt zvráceného prostředí vytvořeného politickou situací 70. a 80. let, řada věcí by 
v brněnském hudebním podzemí vypadala jinak. Především je pravděpodobné, že by se 
spousta lidí vůbec nepotkala. Samotná chuť a odvaha vyjadřovat se svobodně byla na-
tolik silnou motivací, že klidně svedla do jedné kapely hospodského a zpěváka v jedné 
osobě s virtuózním kontrabasistou a školeným hudebním skladatelem. Brno si na slávu 
své podzemní hudby počkalo – její rozkvět přišel až v 80. letech. V té chvíli ale jako 
by vybuchl dlouho skrývaný potenciál, který obdivoval i jeden z protagonistů české 
alternativní sféry – Mikoláš Chadima. Vždy se samozřejmě nabízí otázka, k čemu vlast-
ně nabízely alternativu kapely hrající často špatně a na mizerné nástroje. Hudebně to 
byl protiklad k nablýskaným vesmírným vizím a uhlazeným koncepcím profesionálních 
skupin. Lidsky to byla alternativa k věčnému kalkulu s cenzurou, represemi a neustálou 
opatrností. V tom zůstává význam hudební alternativy i undergroundu dodnes.



#spojení průserem



NA PROCHÁZCE PODZEMÍM
Rocková hudba v Brně dlouho nemě-
la svůj podzemní proud ani odnož, 
která by si nevšímala masového 
vkusu publika. Zatímco pražští 
The Plastic People of the Universe, 
DG 307 nebo Extempore už měli 
za sebou kriminály i zákazy, brněn-
ský rock si žil celkem klidně a ubíral 
se bezpečnějšími cestami. Začátkem 
80. let se ale situace změnila. Zatím-
co Praha byla zákazy úplně zadu-
šená a zakonzervovaná, Brno jako 
by využilo nedostatku pozornosti ze 
strany úřadů a stalo se hudebním 
centrem kapel, které se rozhodly 
tvořit svobodně a bez kompromisů.

MÁŠ STRACH? TAK DRŽ 
HUBU!
Citát z písně kapely Odvážní bobříci 
platil v 80. letech doslova. Kdo hubu 
nedržel, ten přes ni mohl snadno 
dostat, jak se přesvědčili v roce 
1983 účastníci rockového festiva-
lu v nedalekých Žabčicích. Úřady 
festival zakázaly několik hodin před 
začátkem a zklamaní rockeři se 
vydali do Brna – největší část jich 
zakotvila v tehdy oblíbené hospodě 
Na Střeláku nedaleko Anthropo-
su v Pisárkách. Policejní zásah byl 
rychlý a ostrý, řada lidí zmlácených 
obušky, někteří pokousaní policejní-
mi psy, byli i zatčení a později zcela 
nesmyslně odsouzení do vězení. 
Nedá se tedy říci, že by v Brně vládla 
nějaká idyla, ale alternativní scéna 
se naštěstí nenechala zastrašit. 

V této době už se v Brně konaly 
takzvané valné hromady, na nichž 
se potkávaly kapely, které si svoji 
svobodu nechtěly nechat vzít. Bývali 
mezi nimi i Odvážní bobříci, jež vedl 
Ivo Horák a na baskytaru v nich 
hrával dnešní politolog Pavel Barša. 
Hudebně ještě výraznější byli perso-
nálně spříznění Pro pocit jistoty, kde 
měl hlavní slovo skladatel Martin 
Dohnal. A z obrovského množství 
kapel brněnské „nové vlny“ nelze 
zapomenout na Ještě jsme se ne-
dohodli, kde hrál mimo jiné pozdější 
textař Ivy Bittové Karel David a také 
se v nich objevil Pavel Fajt. 

JAKO KOBYLKY A JAKO 
KONĚ
Verš z jednoho textu skupiny Dunaj 
by se dal klidně vztáhnout i na br-
něnskou alternativní scénu, která 
se rozmnožila co do počtu a také 
rozběhla směrem vpřed. Byla to prá-
vě kapela Dunaj, jejíž proud se stal 
jedním z nejvlivnějších přínosů celé 
české alternativy a navíc v jeho prv-
ní sestavě společně účinkovali Iva 
Bittová a Pavel Fajt. Oba se později 
osamostatnili jako netradiční duo 
houslí a bicích, Iva Bittová ještě poz-
ději jako sólistka dobyla svět. Dnes 
žije a tvoří v USA, kde spolupracova-
la se skladatelskou skupinou Bang 
On a Can a dalšími špičkami sou-
časné hudby – její stylový záběr je 
de facto nekonečný a dosáhl i k roli 
donny Elvíry v opeře Don Giovanni 
či k úloze Mefista ve faustovské 
kantátě Alfreda Schnittkeho. 

Proud Dunaje měl také výrazná 
boční ramena. Jeho sestavou prošel 
i skladatel Zdeněk Plachý (1961–
2018) – organizátor happeningů 

Kapela Dunaj se zpěvačkou a houslistkou 
Ivou Bittovou. Foto: archiv kapely Dunaj

Baštou brněnské alternativy byla hospoda 
„Střelák“. Foto: archiv Jany Soukupové

UMĚNÍ A ŽIVOT V JEDNÉ 
BYTOSTI
„Já mu udělám znak pěstí mezi voči!“ 
zasípal kdysi Jaroslav Erik Frič svým 
charakteristickým hlasem, když se 
rozčiloval nad tím, že mu nějaký 
redaktor vrátil text. Fričův příspě-
vek byl totiž příliš dlouhý – přesáhl 
stanovený počet znaků. Autor ovšem 
nedodržel rozsah textu pravděpo-
dobně proto, že měřil slova i skutky 
nikoliv podle počtu, ale podle vý-
znamu. Frič nebyl hudebník, ale jeho 
činnost je s hudebním podzemím 
Brna nerozlučně spjatá.

Jaroslav  
Erik Frič



i megakoncertů v přírodě a duše 
hudebního dění na Skleněné louce. 
Bez Plachého činnosti by brněnská 
hudební scéna byla nemyslitelná. 

Další „dunajskou odnoží“ byla kapela 
E kytaristy Josefa Ostřanského 
a baskytaristy Vladimíra Václavka, 
kde byl klíčovou osobností zpěvák 
Vladimír Kokolia – dnes filosofu-
jící grafik a malíř a také profesor 
na pražské Akademii výtvarných 
umění. Po Fajtově odchodu hrál 
na bicí v Dunaji Pavel Koudelka, 
dříve člen vynikající „kubistic-
ké“ kapely Z kopce, kterou založil 
pozdější fyzický básník Petr Váša. 
Zdánlivý konec Dunaje znamenala 
smrt charismatického zpěváka Jiřího 
Kolšovského (1955–1998), kapela se 
ale nedávno dala znovu dohromady 
a vznikl o ní dokumentární film Dunaj 
vědomí.

BAVME SE VESPOLEK
Řada brněnských kapel hrávala 
na akcích Českomoravského pod-
půrného spolku, založeného Janem 
Šebestou. Bizarní volné sdružení 
mělo i perskou sekci, jejímž jediným 
členem byl Ruzbeh Oweyssi. Ten 
stál u vzniku mnoha projektů včet-
ně Rádia Hády – v letech 1992–95 
útočiště nezávislé hudby v éteru. 
Na spolkových večírcích se obje-
vovaly i hardcorové kapely S.R.K. 
a Insania, která patří ke špičkám 
české tvrdé hudby dodnes. K le-
gendám patří i punková Zeměžluč.

„Alternativní kultura je vůči es-
tablishmentu v neustálém střehu,“ 
jak kdysi pravil Martin Dohnal. Důvod 
k existenci jí poskytuje každé spo-
lečenské zřízení. Důležitost texto-
vého sdělení ztělesňovali dnes již 
zesnulí básníci Pavel „Homér“ Ambrož 
a Jaroslav Erik Frič – oba úzce spjatí 
s hudební alternativou. Ambrož pro-
střednictvím kapely Idiot Crusoe, Frič 
skrze skupinu Čvachtavý lachtan. 

Jejím členem byl i Tomáš Vtípil – 
skladatel, sound designér i perfor-
mer a dnes také člen obnovených 
DG 307. Tradici i uvolnění současného 
undergroundu reprezentuje kapela 
Děti kapitána Morgana a každoroční 
festival Krákor.

VŠICHNI JSOU LENČINY DĚTI
Kdyby bylo potřeba jmenovat pouze 
jedinou osobnost, bez které by 
brněnská alternativa nebyla možná, 
padlo by jméno Lenky Zogatové. 
Nejenže dostala už v 80. letech 
do Brna Nico a Swans, ale starala 
se o nezávislé umělecké dění až 
do své smrti v roce 2014. S ní jako 
by definitivně odešel svět, v němž 
i založení rockové kapely znamenalo 
čin občanské odvahy. V souvislosti 
s občanskou odvahou musíme zmínit 
také jméno disidenta Petra Cibulky – 
šíření nahrávek nezávislé hudby ho 
stálo několik let strávených v komu-
nistických kriminálech. #

Insania často hraje na domácí půdě. Foto: 
Zbyněk Maděryč

Co všechno Frič dělal, se dá doložit 
mnoha slovy. Pokud se o něm ale 
mluví jako o básníkovi, nakladateli 
nebo organizátorovi, pořád chybí 
cosi esenciálního. Ať už se pustil 
do čehokoliv, pokaždé se v tom 
ukrývala duchovní podstata. Ta byla 
přítomná ve sbírkách jeho poezie, 
byla součástí jeho olomouckého 
nakladatelství Votobia i pozdější-
ho brněnského Vetus Via. Patřila 
k festivalu poezie Potulný dělník, 
k literárně-hudebním Potulným 
akademiím i k labelu Ears & Wind 
Records, se kterým úzce spolupra-
coval a které funguje dodnes. Pro 

Friče, kterému se obvykle říkalo 
Erik, nebyla ona duchovní podstata 
otázkou kalkulu – vším, co dělal, 
také poctivě a nekompromisně žil. 
Byl rovněž ztělesněním skutečnosti, 
že i svobodná společnost potřebuje 
svou alternativu a underground. 

Na Fričových akcích pochopitelně 
nikdy nechyběla hudba a jeho sbírka 
Jsi orkneyské víno vyšla poprvé 
ve zhudebněné podobě se skupinou 
Čvachtavý lachtan. V té vedle již 
zmíněného Vtípila působil harmo-
nikář a písničkář Radim Babák, ale 
také Martin E. Kyšperský, jedna 

z nejvýraznějších osobností dneš-
ního českého rocku. S Fričem často 
spolupracoval i Josef Klíč, svérázný 
hudebník a violoncellista brněnské 
opery.

Frič se vyjadřoval, jak doba dovolila 
– od bytových koncertů přes vlastní 
vydavatelství až po blog a face-
bookové posty. Zemřel po vleklých 
zdravotních potížích 24. května 
2019.



beat 
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ELEKTRONICKÁ HUDBA

Elektronická hudba, beaty a clubbing jedno jsou – to je ale jen malá část pravdy. Elek-
tronická hudba tu byla dávno před clubbingem a v Brně se jí dařilo mimořádně dobře už 
v 60. letech díky osvíceným pedagogům na JAMU. Dávno předtím než se na rockových 
pódiích objevily syntezátory a sekvencery, dávno před tím, než měla počítač kdejaká 
kapela, dávno před prvními tanečními parties v nablýskaných halách i temných suteré-
nech. Dnes je elektronika jedním z nejpronikavějších žánrů hudby, neobejdou se bez ní 
dance party ani současné opery. Elektronické beaty se zmocnily základů reggae i swin-
gu, remixy jsou na denním pořádku, brněnští umělci dokázali prodat nástroje vlastní 
výroby do celého světa, jiní zase ozvučit starý pletací stroj. Skladatel Feruccio Busoni 
naznačil možnosti elektronické hudby už v roce 1907, ale ani při své fantazii a genialitě 
by se nejspíš nenadál, kam celá ta taškařice s obřími elektronickými varhanami jednou 
dojde.

#electro
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VE VŠEM HLEDEJ 
ELEKTRONIKU 
Elektronická hudba protékala 
od svých začátků brněnským hu-
debním životem v několika proudech, 
které se v různých momentech 
prolínaly, dočasně spojovaly a zase 
rozcházely. Svým způsobem je tomu 
tak dodnes, ale zároveň se obje-
vuje pořád víc tvůrců, pro které je 
elektronika stejným vyjadřovacím 
prostředkem jako kytara a používají ji 
podle okamžité potřeby. 

Brněnský skladatel, producent 
a sound designér Tomáš Vtípil sice 
dovede hrát na housle a bývá sly-
šet i na ulici s akustickou kapelou 
Urband, ale jeho elektronické pro-
jekty jsou rozsáhlejší i slyšitelnější. 
Sám o sobě tvrdí, že „Tomáš výrob-
ce je Vtípil hluku“, a jeho výrobní 
prostředky najdeme v sólových 
projektech atakujících z elektronic-
ké strany undergroundové kořeny, 
ale také v „opravdovém“ under-
groundu první generace, tedy v ka-
pele DG 307. Vtípilovy prostorové 
kompozice pro elektroniku a sbor 

se objevily i na festivalu Expozice 
nové hudby a v jeho tvorbě se svým 
způsobem objevuje po částech 
všechno, co k elektronické hudbě 
dneška patří – snad jenom s výjim-
kou vysloveně tanečních věcí.

NEJDŘÍV KOMPOZICE, 
POTOM BEATY
Elektronika se v Brně začala kon-
cepčně objevovat ve skladbách 
Miloslava Ištvana a Aloise Piňose. 
Jejich intelektuálně podložené 
a kompozičně promyšlené projekty 
měly samozřejmě daleko k tomu, co 
si pod elektronickou hudbou vět-
šina lidí představí. Jejich tehdejší 
práce ale byla součástí „prvotní-
ho výzkumu“, na který pak mohli 
později navázat jejich žáci a také 
na něm mohly stavět zábavnější 
hudební žánry. Piňosovi a Ištva-
novi v práci jistě pomohla i sku-
tečnost, že v brněnském rozhlasu 
vzniklo v polovině 60. let Studio 
elektroakustické hudby. Tím byly 
položeny základy pro elektroniku 
ve velkém hudebním umění – rock 

a alternativa si na první elektronic-
ké výboje musely ještě nějaký čas 
počkat. 

Je ovšem těžké nevidět souvislost 
mezi elektroakustickými kompozi-
cemi navázanými na abstraktní fil-
my, které tvořil Piňos s výtvarníkem 
Daliborem Chatrným, a pozdějšími 
komponovanými pořady skupiny 
Progres 2, které rovněž využívaly 
projekce. V případě Progres 2 jde 
ale ještě pořád o málo elektroniky 
a příliš mnoho živého hraní – i když 
od Progresu zběhl k elektronické 
hudbě skladatel Karel Horký, zná-
mější pod jménem Daniel Forró. 

ELEKTRONIKA ZA ŽELEZNOU 
OPONOU
První elektronické projekty se obje-
vují až mezi alternativními kapelami 
80. let a mezi prvními byly Něco, co 
hýbe ušima, a Frontální porucha. Je 
ovšem taky třeba připomenout, že 
v 80. letech nebyla použitelná elek-
tronika běžně dostupná, musela se 
draze kupovat v cizině za železnou 
oponou a navíc často ještě pašovat 
přes hranice.

Dokumentovat to může skupina Ser 
un Peyjalero, která si koncem 80. let 
přivezla ze západu syntezátor 
Roland D-50. Dnešní oldschoolová 
hračka byla tehdy horkou a drahou 
novinkou, Peyjalero ale byli jednou 
z kapel, která rychle pochopila, že 
i alternativní muzika potřebuje dobré 
nástroje, když má dobře znít. Syn-
tezátor tvořil i v početném bandu 
s dechovou sekcí výrazný zvukový 
prvek a když vedoucí kapely Jiří 

Luboš Mikula a Boleslav Březovský z hudební skupiny Bullerbyne. Foto: archiv kapely

MULTIMEDIÁLNÍ KUCHYNĚ 
Z NEW YORKU
K elektronické, elektroakustické 
a jinak spřízněné hudbě vždy pat-
řily multimediální projekty. Jedním 
ze zakladatelů elektronického 
audiovizuálního umění a videoar-
tu je Woody Vašulka. Narodil se 
v roce 1937 v Brně a k jeho práci se 
od roku 2016 hlásí spolek Vašulka 
Kitchen Brno.

Vašulka sám založil původní Kit-
chen už v roce 1971 v newyorském 
Mercer Arts Center společně se 
svojí manželkou Steinou. Název 

se nabídl sám od sebe: jednalo se 
skutečně o kuchyňské prostory, 
jež byly jako jediné k dispozici. 
Současný Vašulka Kitchen Brno má 
v Domě umění poněkud důstojnější 
místo, které zároveň naznačuje, že 
Vašulkovy progresivní myšlenky už 
mají v kontextu současného umění 
významnější postavení než před 
půlstoletím.

Spolek Vašulka Kitchen Brno zalo-
žili Tomáš Ruller, Jennifer Helia De 
Felice a Viktor Pantůček. Všichni 
tři se zabývají současným uměním 
teoreticky i prakticky, ať už v rolích 

Vašulka 
Kitchen 
Brno



Pejchal zakládal v roce 1995 novou 
kapelu Mare Nigrum, už to byla 
elektronika se vším všudy – po exis-
tenciálně dusném Peyjaleru dokonce 
i s tanečními beaty. 

Mare Nigrum ale v Brně o rok před-
běhla kapela Bullerbyne, která vznik-
la v roce 1994 na troskách projektu 
Neue Sprache. Ten hrával hudbu 
na pomezí noise a brutální elektro-
niky, ze které se vyvinul ve své době 
nadmíru úspěšný taneční Bullerbyne. 
Brno a celou republiku tehdy také 
začala válcovat vlna tanečních par-
ties, kterým kralovaly beaty i extáze 
všeho druhu a především DJs.

S GRAMOFONEM ZE SKLEPŮ 
AŽ K DISKOHALÁM
Z gramofonů začínají mizet směsi 
písniček a objevují se acid house, 
dub, breakbeaty, techno a spous-
ta dalších, pro nezasvěceného jen 
těžko rozeznatelných stylů. Mezi 
jejich fanoušky ale panovala i jistá 
nevraživost a všichni dohromady 

nenáviděli komerční house music, 
která se začala objevovat i ve vy-
sílání soukromých rozhlasových 
stanic. 

V Brně se tehdy začalo chodit 
do Mescalita, kde hrával z de-
sek jeden z majitelů podniku pod 
jménem DJ Boris – památný je jeho 
set z kazatelny Červeného kostela 
před koncertem kapely Ecstasy of 
Saint Theresa. Ve velkém se rozjely 
diskotéky v tenkrát novém a atrak-
tivním Bobycentru. Z vinylů se začíná 
progresivně hrát v klubu Fan Favorit, 
v původně undergroundově-punkové 
Šedé litině v Králově Poli, v nástup-
nickém TetraHydroClubu i v rockovém 
klubu Mersey. Objevují se taky první 
kočovné sound systémy – mezi nimi 
byla nejznámější Vosa, která dnes 
funguje i jako malý pivovar. 

Ve velkém naopak začaly kolem 
roku 2000 fungovat taneční party 
Supersonic Garage a Orion Hall, 

na které chodily tisíce lidí. V Brně 
také vznikl server rave.cz věnova-
ný elektronické a taneční hudbě. 
Brněnští DJs se dobře umisťovali 
v prestižní Dance Awards.

SYNTEZÁTORY JAKO RETRO 
BEZ NOSTALGIE
Brno nevynechala ani retro vlna 
elektronické hudby. Ta vynesla 
na vrchol elektro-popovou kapelu 
Midi Lidi, která začala hrát v roce 
2006 a o tři roky později získa-
la Českého lva za hudbu k filmu 
Protektor. Zamyšlenější a éterickou 
tvář současné elektroniky repre-
zentuje kapela Fiordmoss, kterou 
založili studenti Fakulty výtvarných 
umění. Technologickým úkazem 
jsou výrobci DIY modulárních syn-
tezátorů Bastl Instruments – jejich 
nástroje mají doma i Martin Gore 
z Depeche Mode a Trent Reznor 
z Nine Inch Nails. #

Open-air elektronický koncert 
na Špilberku. Foto: Táňa Hytychová

Album The Birthday´s Ignorance od Ser Un 
Peyalero. Foto: archiv kapely

pedagogů, performerů, hudebníků, 
vědců či dramaturgů. Spolek se 
orientuje jednak na dílo manželů 
Vašulkových, ale stejně intenzivně 
také poskytuje všemožnou pod-
poru umělcům, kteří využívají nové 
technologie. 

Multimediální umění a elektronická 
hudba se v Brně začaly pěstovat už 
v 60. letech, takže Vašulka Kitchen 
navazuje na samozřejmou tradici. 
Zároveň se kolem ní shromažďují 
lidé, kteří už dřív aktivně pracovali 
na tom, aby tradice zůstaly živé 
a dál se rozvíjely.

Kurátorka Barbora Šedivá je také 
spoluzakladatelkou 4AM/Fóra pro 
architekturu a média. Multimédia 
v něm byla vždy doma a dokonce 
se v něm konaly kurzy elektronické 
hudby pro děti. Ke spolku Vašul-
ka Kitchen Brno patří také Ondřej 
Merta z Bastl Instruments. Jedním 
z designérů spolkového prosto-
ru je architekt Ivan Palacký, jinak 
vynikající hráč na ozvučený pletací 
stroj a iniciátor i účastník mnoha 
hudebních projektů.

Do současných galerií už dávno 
nepatří jen obrazy, grafiky a sochy, 

ale také elektronika, zvuky a další 
„neuchopitelná“ média. Vašulka 
Kitchen Brno funguje jako archiv 
i katalyzátor umění pro budouc-
nost, ale také jako praktický důkaz 
mnohotvárného propojení umělců 
současnosti. 



VÝBĚR HUDEBNÍCH AKCÍ 
V BRNĚ 

JAZZFESTBRNO 
březen–červen
Mezinárodní hudební festival s hvězdami 
světové jazzové scény, s progresivními 
hudebníky z nastupující generace a vý-
běrem toho nejzajímavějšího z domácí 
jazzové scény.
www.jazzfestbrno.cz

VELIKONOČNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ 
HUDBY 
duben
Velikonoční festival duchovní hudby je 
ve středoevropském měřítku ojedinělým 
mezinárodním projektem věnovaným 
výhradně duchovní hudbě. 
www.filharmonie-brno.cz

TMAVOMODRÝ FESTIVAL 
květen 
Mezinárodní hudební festival vystoupe-
ní zrakově postižených dětí a mládeže 
s bohatým doprovodným programem.  
www.tmavomodry.cz

ZUŠ OPEN V BRNĚ 
květen
Celostátní happening základních umě-
leckých škol. Malí umělci – hudebníci, 
tanečníci, výtvarníci a herci – připravují 
pod vedením svých pedagogů bohatý 
program ve veřejném prostoru. 
www.ticbrno.cz

MOZARTOVY DĚTI 
květen–červen
Projekt pořádá Filharmonie Brno ve spo-
lupráci se ZUŠ Smetanova; klade si za cíl 
nalákat do fantastického světa hudby 
děti a mládež všech věkových katego-
rií. Vyvrcholením je Slavnostní koncert, 
na němž „mladí Mozarti“ – žáci základ-
ních uměleckých škol – usedají do řad 
brněnských filharmoniků a spolu s nimi 
se podílejí na interpretaci symfonické 
hudby.
www.filharmonie-brno.cz/mozartovy-deti

PONAVA FEST 
květen
Multižánrový festival se orientuje na al-
ternativní, jazzovou, ale i vážnou hudbu 
i bohatý doprovodný program: divadlo, 
poezie, performance, film, ekologie.
www.ponavafest.cz

BRNĚNSKÝ VARHANNÍ FESTIVAL 
květen–červen 
Festival se pořádá každoročně od roku 
1981. Představuje různé varhanní kon-
certní nástroje v Brně a přední osobnosti 
české a zahraniční varhanní tvorby. 
www.varhany.nomi.cz

CONCENTUS MORAVIAE 
červen
Mezinárodní hudební festival propoju-
jící Brno s okolním regionem je proslulý 
svým dramaturgickým konceptem 
příprav programů. Každý ročník festi-
valu chystá jiný dramaturg se silnou 
programovou vizí. Festival střídá ročníky 
zaměřené na hudbu starou a moderní.
www.festivalcm.cz

GHETTOFEST 
červen
Pestrý pouliční festival s těžištěm v ob-
lasti hudby probíhající v tzv. brněnském 
Bronxu. Jeho cílem je rozpouštět bariéry 
mezi touto lokalitou a jinými částmi 
Brna. V rámci festivalu probíhá také 
projekt „Káznice zní“, při němž hudební 
performeři přetavují atmosféru unikátní-
ho prostoru brněnské káznice do zvuko-
vých ploch.
www.ghettofest.cz

FESTIVAL DOKOŘÁN PRO HUDEBNÍ 
DIVADLO 
červen
Festival Dokořán pro hudební divadlo 
představuje průřez tím nejzajímavějším, 
co se odehrává v oblasti hudebního diva-
dla na českých i zahraničních jevištích.
www.mdb.cz

Tmavomodrý festival přibližuje svět zrakově 
postižených. Foto: TIC BRNO

Busking na Maratonu hudby Brno. Foto: 
Jan Rasch



FESTIVAL IBÉRICA 
červen 
Festival iberoamerických kultur tradičně 
nabízí průřez od flamencové hudby 
a tance až po iberoamerickou gastrono-
mii. To vše v podobě vystoupení, kon-
certů, filmů, workshopů a ochutnávek.
www.iberica.cz

VAŇKOVKA FEST 
červen–červenec
Multižánrový festival přináší od konce 
června až do konce července v nád-
herném venkovním prostoru mezi Galerií 
Vaňkovka a FAIT GALLERY nejrůznější 
kapely od začínajících talentů až po 
nestárnoucí hudební legendy.
www.vankovkafest.cz

FESTIVAL UPROSTŘED 
červen–srpen
Festival v letních měsících oživuje ulice 
i náměstí v centru Brna. Nabízí pestrou 
programovou nabídku plnou hudebních 
produkcí, divadelních představení či 
tančíren.
www.festivaluprostred.cz

MEZINÁRODNÍ KYTAROVÝ FESTIVAL 
srpen
Festival zaměřený na klasickou kytaru 
zve do Brna přední světové interprety. 
Souběžně s festivalem probíhají kytaro-
vé kurzy a mezinárodní soutěž. 
www.guitarfestival.cz

MARATON HUDBY BRNO 
srpen
Multižánrový hudební festival s jedineč-
nou atmosférou představuje zajímavá 
místa v centru Brna prostřednictvím 
hudby.  Dramaturgie festivalu přináší 
to nejlepší z Brna doplněné o originální 
národní i mezinárodní projekty.  Jednot-
livé scény festivalu připravují významné 
brněnské hudební osobnosti.
www.maratonhudby.cz

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 
ŠPILBERK 
srpen
Tradiční letní hudební festival pod 
hvězdnou oblohou v areálu hradu Špil-
berk je z žánrového hlediska rozmanitý;  
nabízí klasické koncerty, fúzi vážné 
hudby s hudbou populární i záznamy 
koncertů hvězdných umělců z prestiž-
ních světových pódií na velkém plátně.
www.filharmonie-brno.cz

MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL 
BRNO 
srpen
Festival se koná pravidelně na sklonku 
prázdnin již od roku 1990. Představuje pu-
bliku folklorní soubory z Brna, jiných končin 
republiky i zajímavé zahraniční hosty.
www.folklornet.cz/mff

BABYLONFEST 
září
Festival představuje kulturu a tradice 
brněnských národnostních a etnických 
menšin, seznamuje českou většinu s br-
něnskými sousedy původem z celého 
světa, je příležitostí k jejich setkávání, 
prezentaci zvyků a tradic. 
www.babylonfest.cz

JANÁČEK BRNO 
říjen
Festival patřící k nejvýznamějším evrop-
ským akcím pečuje o umělecký odkaz 
a uceleně prezentuje dílo Leoš Janáčka, 
jednoho z největších českých skladate-
lů, v mezinárodním kontextu.
www.janacek-brno.cz

MORAVSKÝ PODZIM 
říjen
Festival staví na dramaturgické origi-
nalitě a tematické kompaktnosti, vedle 
klasiky poskytuje značný prostor hudbě 
novější i soudobé. Byl založen v roce 
1966 a postupně se rozrostl do podoby 
dvoutýdenní akce, která je od roku 2012 
jako bienále pořádána Filharmonií Brno.
www.filharmonie-brno.cz/moravsky-podzim

GROOVE BRNO 
říjen–prosinec
Mezinárodní groove a funky festival se 
silnou mezinárodní účastí představuje 
návštěvníkům široké spektrum špič-
kových hudebních interpretů z oblasti 
jazzové hudby a příbuzných žánrů. 
www.groovebrno.cz

SETKÁVÁNÍ NOVÉ HUDBY PLUS 
říjen–prosinec
Mezinárodní hudební festival přináší 
pozoruhodné koncerty z oblasti součas-
né akustické i elektroakustické hudby 
a multimediálních projektů. Festival spo-
lupořádá Sdružení Q a Hudební fakulta 
Janáčkovy akademie múzických umění 
v Brně.
www.setkavaninovehudby.jamu.cz

AMADEUS 
listopad
Cílem mezinárodní mozartovské soutěže 
pro mladé klavíristy do 11 let je prezen-
tace a podpora mladých talentovaných 
klavíristů z ČR i zahraničí. Soutěž a kon-
cert laureátů se konají v reprezentativ-
ních prostorách Besedního domu v Brně.
www.amadeusbrno.cz

EXPOZICE NOVÉ HUDBY 
pohyblivý termín
Festival nabízí především nové možnosti 
vyjádření hudby a nové polohy osobního, 
až krajního projevu. Festival vznikl v roce 
1987 a od roku 2012 jej v pohyblivém 
termínu pořádá Filharmonie Brno.
www.filharmonie-brno.cz

Judith Hill v Metro Music Baru na festivalu Groove Brno. Foto: Tino Kratochvíl



FILHARMONIE BRNO 
celoročně
FB nabízí ve svých abonentních cyklech 
10 koncertních řad, včetně Jazz & World 
Music, pořádá několik festivalů – Morav-
ský podzim, Velikonoční festival duchov-
ní hudby, Expozice nové hudby, Open-air 
festival na brněnském hradě Špilberku. 
www.filharmonie-brno.cz

NÁRODNÍ DIVADLO BRNO  
celoročně
Operní soubor ND Brno nabízí na své 
domácí scéně v Janáčkově divadle 
několik premiér za sezónu, v repertoáru 
má jak velké operní tituly, tak soudobé 
autorské projekty. Soustavně se věnuje 
odkazu Leoše Janáčka organizováním 
festivalu Janáček Brno. 
www.ndbrno.cz

MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO 
celoročně
Repertoárové divadlo s vlastním orches-
trem se zaměřuje na činoherní a hu-
dební, především muzikálovou, produkci 
a premiéry české soudobé tvorby. Je 
pořadatelem festivalu Dokořán pro hu-
dební divadlo.
www.mdb.cz

BACHA NA MOZARTA! 
celoroční
Jediný orchestrální cyklus staré hudby 
na Moravě, v němž Czech Ensemble 
Baroque od roku 2012 přináší velké 
kantátové, oratorní, operní i symfonické 
tituly baroka a klasicismu ve stylové 
interpretaci a na dobové nástroje. 
www.bachanamozarta.cz

BARBARA MARIA WILLI UVÁDÍ... 
celoroční
Nejstarší abonentní cyklus staré hudby 
v ČR již od roku 2002 přináší komorní 
koncerty v akusticky nádherném sále 
Milosrdných bratří. Dramaturgie před-
stavuje špičkové tuzemské i zahraniční 
umělce. Pro cyklus je typická poučená 
interpretace skladeb, objevný repertoár 
a propojení staré a soudobé hudby.
www.cema-music.com

BRNO CONTEMPORARY ORCHESTRA 
celoroční
BCO je uskupení, jež představuje zejména 
soudobou českou hudbu 20. a 21. století. 
Soubor připravuje kompaktní dramatur-
gické celky a originální projekty, jako 
je spojení hudby s  filmem, výtvarným 
uměním, architekturou či tancem.
www.bcorchestra.cz

ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO 
celoroční
Český filharmonický sbor Brno předsta-
vuje nejen v českém, ale v celosvěto-
vém kontextu absolutní špičku v oboru 
sborového umění. ČFSB pořádá svůj abo-
nentní cyklus a řadu dalších koncertů 
během celého roku.
www.cfsbrno.cz

ENSEMBLE OPERA DIVERSA 
celoroční
Soubor profesionálních hudebníků 
a zpěváků se soustředí na objevné 
hudební a divadelní programy. Od prapo-
čátků v roce 1999 se z Ensemble Opera 
Diversa vyvinula hudební společnost, 
která uskutečňuje kolem třiceti vystou-
pení a představení ročně.
www.operadiversa.cz

FESTIVAL ETNO BRNO VE STARÉ 
PEKÁRNĚ 
celoroční
Cílem festivalu je přiblížit brněnské-
mu publiku současné snahy, postupy 
a trendy evropské a domácí world 
music, hudby na pomezí folkloru, folku 
a etnické hudby. Festival představuje to 
nejlepší z domácí a částečně i středoev-
ropské etnické hudby.
www.starapekarna.cz

HAUSOPERA 
celoroční
Unikátní brněnský projekt tzv. site spe-
cific opery, která využívá netradičních 
brněnských prostor jako scén pro autor-
ské operní produkce, které jsou s místem 
konání hudebně i textově úzce spjaty.
www.hausopera.cz

OPERA NA CESTÁCH 
celoroční
Sdružení Opera na cestách se na české 
kulturní scéně poprvé objevilo v roce 
2012 a je prvním putovním operním pro-
jektem v České republice. Klade si za cíl 
zpřístupnit svět opery i v oblastech 
příliš vzdálených od operních domů, 
a umožnit tak široké veřejnosti sezná-
mení s tímto žánrem. 

JAZZ BRNO 
celoročně
Průběžný mezinárodní hudební festival 
nabízí jazzové a bluesové večery v klubu 
Stará Pekárna; ačkoli své dvě části 
festival nazývá „jarní“ a „podzimní“, kon-
certně pokrývá celý rok. 

DALŠÍ AKCE:

BRNĚNSKÝ FAŠANK 
únor
Brněnský fašank pořádá Slovácký 
soubor Šafrán Brno ve spolupráci s TIC 
Brno. Den před Popeleční středou, 
která má člověka uvést do doby postu 
a odříkání, se koná masopustní zábava 
a Brnem projde masopustní průvod, kte-
rý zajišťují místní folklorní soubory.
www.safranbrno.cz

Příhody lišky Bystroušky v Národním diva-
dle Brno. Foto: Marek Olbrzymek



BRNĚNSKÝ BEATFEST 
únor
Beatfesty jsou na brněnské scéně 
poměrně ojedinělou událostí, na níž se 
představují legendy (nejen) brněnského 
rocku, pozapomenuté nebo jednorázově 
vzkříšené kapely, novější jména a do-
konce i superskupiny. Festival se koná 
v KC Semilasso.
www.beatpoint.cz

PORTA – OBLASTNÍ KOLO BRNO 
duben
V Café Práh probíhá veřejně přístupné 
oblastní kolo soutěže nejstaršího hudeb-
ního open festivalu, který je zaměřený 
na folk, country a blues. Soutěží inter-
preti i autoři a vítěz postupuje do finále 
Porty. 
www.porta-festival.cz

BRNĚNSKO TANČÍ A ZPÍVÁ 
květen
Přehlídka folklorních souborů, skupin 
a hudeb z Brněnska.
www.ticbrno.cz

KRÁKOR 
červen
Festival založený roku 1998 je alterna-
tivou komerční „kultuře“, protiváhou 
jatkám velkých festivalů. Není žánrově 
omezený, společným jmenovatelem 
produkcí je underground. Velký důraz 
je kladen na autorskou tvorbu, k vidění 
a slyšení jsou divadla, autorská čtení, 
filmy či výstavy.
www.spodniproudy.cz

VEČERY S ONDRÁŠEM 
červen
Letní večery v červnu zpříjemňují 
vystoupení Vojenského uměleckého sou-
boru Ondráš pod širým nebem na nádvo-
ří Nové radnice a hradu Špilberk. 
Představí se všechny složky souboru 
v tanečních i hudebních vystoupeních.
www.vusondras.cz

Více informací o hudebním dění v Brně:

www.mestohudby.cz ← www.leosjanacek.eu             ← www.gotobrno.cz                     ←

KAMENKA OPEN 
červen
Třídenní hudební festival s doprovodným 
divadelním programem, který probíhá 
na malebné louce nad Kamennou kolonií.

STAROBRNĚNSKÉ HUDEBNÍ 
SLAVNOSTI 
červen
Festival probíhající v prostředí augus-
tiniánského kláštera na Starém Brně. 
Jde o nadžánrový projekt, v němž se 
setkává klasická hudba, filmové melodie, 
zhudebněná jihomoravská poezie i mo-
derní žánry. 
www.starobrnenskehudebnislavnosti.cz

COUNTRY FONTÁNA BRNO 
červen
Brněnská Country Fontána je hudební 
festival, který se koná v amfiteátru Sta-
rého pivovaru v Řečkovicích. Hudebně je 
zaměřen na pop, country, folk a rock. 
www.countryradio.cz

JAKUBÁK FEST 
červen–srpen
Hudební festival, který v průběhu léta 
oživuje a kultivuje veřejný prostor na Ja-
kubském náměstí. V programu se objevují 
koncerty, malá divadelní představení, 
stand-upová vystoupení, busking a hap-
peningy Divadla Bolka Polívky.

PROART FESTIVAL 
červenec
Mezinárodní multižánrový festival 
workshopů tance, zpěvu, herectví, foto-
grafie a dalších umění. 
www.proart-festival.cz

F SCÉNA
srpen
Letní tematické večery pořádá Folklorní 
sdružení Jánošík Brno. V historickém 
centru města Brna vystupují přední 
folklorní soubory z celé ČR a prezen-
tují rozmanitost a krásu folkloru svého 
regionu.

BRNĚNSKÉ VÁNOCE 
listopad–prosinec
V posledních letech nabízejí Brněnské 
Vánoce v centru města nejen kvalitní 
gastronomii, ale i velice hodnotný a bo-
hatý hudební program.
www.brnenskevanoce.cz

Předvelikonoční fašank můžete zažít 
i v Brně. Foto: TIC BRNO/Michal Růžička
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BORIS KLEPAL

Narodil se 3. října 1966, rok a den 
po otevření Janáčkova divadla v Brně. 
Na svět přišel pravděpodobně proto, 
že se jeho rodiče měli tehdy rádi. 

Do řečeného Janáčkova divadla 
ho naučila chodit matka, když mu 
bylo pět let. Tehdy ho také babička 

začala učit hrát na klavír, což se 
mu zdá dodnes správné. Brzy poté 
byl s maminkou na Prodané nevěstě 
– ta se mu líbila, i když si pama-
toval především Kecala, který mlel 
pořád dokola „všechno je hotovo“. 
Do opery pak chodil díky matčině 
zvyku pravidelně a rád.

Láska k hudbě ho později vedla 
k tomu, že o ní zapřádal hovory 
tak dlouho, až ho v Literárních 
novinách požádali o nějaký příspě-
vek. Začal psát a díky zoufalému 
nedostatku autorů si ho brzy všimli 
redaktoři muzikologické revue Opus 
musicum. Tu začal časem vytvá-
řet i jako „détépák“, takže tento 
vznešený časopis několik let psal, 

vyráběl i četl – i když samozřej-
mě zdaleka ne sám. Taky si založil 
blog nazvaný Zápisník zmizelého 
a tři roky vedl portál Brno – město 
hudby.

V současnosti píše do Hospodář-
ských novin, Aktuálně.cz a HIS 
Voice, spolupracuje s Českou 
filharmonií a Respektem, je také 
šéfredaktorem Magazínu Akademie 
klasické hudby. Musí psát celkem 
dost a vnímá to jako Boží trest 
za všechny slohovky, které neo-
devzdal na gymnáziu. Spoluzaložil 
cenu Trochu nižší C4, která se udě-
luje za nejlepší českou kompozici 
v daném roce a zatím se tak stalo 
dvakrát.
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