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Seznam příloh 
Příloha č. 1: Rozhovor se členy Opak Dissu Label – ASAP Jarda a Don Chain 
(rozhovor) 
Rozhovor byl veden osobně v žižkovském bytě členů ODL, 20. dubna 2019. Přepis 

nechávám v původní, nezměněné formě, kvůli autenticitě výpovědí, která je v rapovém 

prostředí důležitá.  

 
Přepis rozhovoru  
Jak vznikl název Opak Dissu? 

 

AJ: Název Opak Dissu vznikl tak, že to vycházelo ze stránky Bizarní hiphopeři, se kterou 

jsme určitým způsobem kooperovali, tak už oni prezentovali výraz Opak Dissu jako opak 

hejtu, a tenkrát, když jsme s klukama začínali dělat také tracky, což jsme si říkali, že bude 

víceméně stejně jenom pro naše účely, tak jsme tomu dali název Opak Dissu, protože nám 

to přišlo vtipný, že jsme si ze všeho dělali srandu, ale nebyl to vyloženě diss, jako nějaká 

nenávist. 

 

DCH: Ten název si to tak nějak našel. 

 

AJ: Bylo to nejvíc výstižné. 

	  

Kdy jste začali jako Opak Dissu? 

 

DCH: Myslím, že 2016 byly takové nějaké začátky, kdy jsme přejmenovali naši 

nepoužívanou FB stránku na Opak Dissu 

 

AJ: 2015 spíš. Vím určitě, že jsme udělali jako ASAP Jarda a Young Lvíše nějaké tracky 

v té době.  

 

Přemýšlíte o Opaku Dissu jako o značce? 
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DCH: Postupem času asi jo, ani ne jako o značce, ale spíš o takovém „movementu“. Není 

to ani značka, ale spíš je to taková komunita. 

 

AJ: Nás spoustu lidí píše jako label, i my máme někde napsáno label, ale to je jenom proto, 

protože se vnímáme jako „movement“ nějakých lidí, kteří dělají hudbu i sami za sebe, ne 

jenom spolu, ale i sólo projekty.  

 

DCH: Ani to není skupina, protože těch členů je tam reálně tolik, že ta aktivní složka je 

Opak Dissu vystupující jako grupa. Opak Dissu je vlastně takové uskupení. 

 

AJ: Ale vlastně se z toho stává značka, ať chceš nebo nechceš, třeba my to nevnímáme 

jako značku, ale pro některé lidi to už značka být může. 

 

DCH: Začali jsme k Opaku Dissu jako ke značce přistupovat od Dirty Jarda Tapu, předtím 

už jsme měli dané nějaké věci, co jsme dodržovali, ale bylo to volnější. Až od Dirty Jarda 

Tapu se začal dělat jednotnej vizuál i s dropem na YT, na IG se udělaly obrázky a už se to 

celé pojmulo jako jednotný koncept. V té době se už udělala vlastně i taková první 

spolupráce, protože CDčka byly taky spolupráce s grafikem Olbramem Pavlíčkem, který 

vymyslel koncept tady té série a zhruba tou dobou už jsme měli za sebou první spolupráci 

co se týče oblečení, což jsme nikdy nechtěli dělat my, ale přišel za náma Kuba Novotný 

z Knedlo Zelo Wear, který měl tenkrát trička Felicie, my jsme měli tenkrát track Felicia 

Trap 

 

AJ: Vzhledem k tomu, že vydáváme tři CDčka, tak ty tři CDčka mají hodně podobnou 

grafiku, má to jednotnou typografii, ale nad tím jsme začali přemýšlet fakt až teď, protože 

nám to přišlo, že je to něco zas navíc, co je pro lidi zajímavý, když už si mají vybrat, od 

koho si z naší kapely koupí CDčko, tak ať si koupí všechny tři, protože k sobě jdou nějak 

vizuálně. 

 

AJ: Nehledě na to, jestli nás znal. On si to dal jenom do nějakého motivu na svoje 

oblečení, co dělá tak jako tak, udělal si to pod svojí značkou, takže to nebyla ůplně tradiční 

cesta, jak vzniká merch. Bylo to zajímavé i v tom, že dělal různé barvy a vznikaly 

limitované věci, které postupně prodával. 
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DCH: Byly to takové podobné skupiny lidí. Oslovil nás s tím, jestli nechceme udělat 

mikiny, k čemuž jsme se nikdy moc neměli, ale tohle vzniklo organicky a vyvinula se 

z toho spolupráce, takže v době, kdy vycházel Dirty Jarda Tape sis už dokonce mohl 

koupit mikinu na stránkách Knedlo Zelo Wear, takže to nebyl jenom ten hudební balíček, 

ale vlastně už vznikala nějaká ucelenější série CDček. Oblečení už je to podle mě sold out 

a už se to nebude restockovat. 

 

Plánujete něco dalšího? 

 

DCH: Možná třeba zas něco vznikne, ale aktivně to nevyhledáváme. Mě by bavilo to 

udělat v kolaboraci s někým, kdo už to má rozjetý. Ale vlastně jediný merchandise, co už 

máme třeba dva roky, jsou plakáty, které taháme na koncerty a prodáváme za 50 korun. 

Momentálně jsme se ale dostali zase do fáze, že bychom to zase někam posunuli. Takže až 

dokončíme tu sérii projektů a vznikne třeba Opak Dissu album, tak už tam jsou nějaké 

nápady, jak v grafice, tak celý balíček. K tomu už si dokážu představit, že s KZW vznikne 

nějaká limitovaná edice, pár desítek mikin.   

 

AJ: Mě třeba štvou lidi, co dělají merch k singlům. Ty pak začneš prodávat hadry lidem a 

začneš jim k tomu dávat tracky jako bonus. To se ti pak velice rychle obrátí, proč tu hudbu 

děláš. My se radši držíme od toho, že nechceme dělat merchandise, protože se prioritně 

soustředíme na tu hudbu. Pak se člověk rychle rozhodne, jestli má dělat novou hudbu nebo 

nové oblečení. 

 

DCH: Ale ve chvíli, kdy jsi velké jméno, nemáš ůplně sponzory a chceš chrlit drahé klipy, 

tak ti to potom vydělá na ten klip, což jsem pochopil až po dlouhé době, co působíme na 

scéně. Ale je to furt v pohodě oproti třeba Blakkwood eshopu, kde si koupíš všechno od 

triček, mikin, přes náramek, plavky a energiťák. Tam už je pak 80% brand a 20% hudba. 

My jsme radši, když se líp prodávají CDčka.  

 

Kolik jste těch CDček udělali? 

 

DCH: 300. Teda první oficiální release byl Opak Dissu Tape 2, tam jsme udělali 400 a to 
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se vyprodalo. Já jsem dělal 300 a mám ještě tak 100 doma (DDD Tape). 

 

AJ: Dirty Jarda Tape byl taky 300 a to se taky vyprodalo. Ale kdybych už chtěl větší 

náklad, jako 500 a víc, tak si domluvím člověka a e-shopy. Co já jsem zaznamenal, tak 

spousta lidí mají problém si to CD koupit. Koupí si ho buď na koncertu, nebo od tebe 

osobně, protože s tím mají pak spojený ten příběh. Já jsem prodal docela dost přes internet, 

ale dvě třetiny jsem prodal osobně. Ty to tomu člověkovi podepíšeš, on se s tebou potká, 

zároveň zjistíš, kdo tě poslouchá, což my si ještě můžeme dovolit, ale můžou přijít časy, 

kdy už si to nebudu moct dovolit. Ale osobní prodej je furt nejlepší forma prodeje. 

 

DCH: Opak Dissu album už si budeš moct koupit i někde přes eshop. 

 

Jak byste charakterizovali svoje fanoušky? 

 

DCH: Já bych je charakterizoval tak, že mají smysl pro humor a nadhled. Je to široká 

skupina lidí, můžou to být lidi od 15 do 40.  

 

AJ: Hodně velká většina z nich nejsou takoví ti typičtí rapoví fanoušci. Jsou to spíš lidi 

otevření víc žánrům. Na rap nahlíží tak nějak, že si z nich vybírají jenom to co je 

originální.  

 

A v rámci republiky máte povědomí o tom, kde se nachází vaši fanoušci? 

 

DCH: Velké města, Praha, Brno, rodiště kluků, Svitavy, Pardubice, Hradec. Jižní Čechy, 

České Budějovice, Plzeň, Tábor a docela i Liberec. 

 

AJ: Ale ta Praha je šílená. 

 

Proč si myslíte, že to lidi v Praze baví nejvíc? 

 

DCH: Já si myslím, že tady je spousta mladých lidí z celé republiky. Hodně studentů. 

Myslím si, že v Praze jsou lidi víc otevření novým věcem. Tady si zajdeš jenom tak na 

koncert někoho, kdo ti nepřijede jenom tak třeba do Olomouce. 
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AJ: Studenti zákonitě sledujou nové věci, ať už jsou komerční nebo ne. A pak je to taková 

řetězová reakce. Přijedeš do Prahy, lidi tě znají a pak tě najednou znají lidi po celé 

republice. Já když jsem vydal Korbelys Callin, tak jsem byl v Hradci nad Svitavou, ale 

mezitím to všichni poslouchali v Praze, ale v Hradci tomu nikdo nepřikládal nějaký důraz. 

 

Takže první boom přišel tady s tím trackem? 

 

AJ: Já si myslím, že první track, co vybouchl, byl Komunista.  

 

DCH: Pak už začaly vznikat nějaké koláže, které jsou nějakou součástí té značky. A pak to 

vybouchlo s Korbelys Callinem, kdy se to dostalo do povědomí lidí. Další boom přišel po 

tom, co jsme vydali Opak Dissu Tape, asi 2 měsíce potom jsme hráli na Smackově křtu 

alba Sick v Roxy a tam jsme si uvědomili, že to vlastně má smysl.  

 

Myslíte si, že vaše hudba reálně ovlivňuje životy lidí, co ji poslouchají? Jestli si z toho 

něco vezmou? 

 

DCH: Já si myslím, že jo. Určitým mladým klukům to může dát naději na to dělat něco 

podobného jako my. Já si myslím, že tady ta mladší generace si z toho bere nějaké fráze, 

tak jako já jsem jel věci co dělal Hugo Toxxx. 

 

AJ: Já si myslím, že jediný způsob, jak můžeš někoho ovlivnit je tak, aby taky začali něco 

takového dělat.  

 

Proč nemáte víc klipů? 

 

DCH: V tom jsme takoví laxní. Dlouho nebyl nikdo, kdo by ty klipy točil a my jsme je ani 

nevyhledávali.  

 

AJ: Bylo to i tom, že v té době by jsme si to i natočili a sestříhali sami, ale myslím si, že 

když už máš udělat klip, tak na pořádnou věc a aby to bylo originální. Nám právě přišlo, že 

tím jak je ten obsah zajímavý vizuálně a celkově i s alter egama, tak jsme si říkali, proč 
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dělat první klip, protože by to zapadlo. Takže jsme čekali, než přijdou kluci. 

 

DCH: Vojta Kočí a Mikuláš Suchý z ateliéru animace na umprum. Tak vlastně vznikl i ten 

první klip, kdy vznikl větší track, ke kterému by se dal udělat klip, tak jsme si řekli, že by 

se to dalo udělat animovaně. Přišlo nám to jako takový dobrý způsob jak vstoupit do toho 

světa klipů s těma alter egama. Potkali nás lidi se stejným pohledem na věc, chápali vtípky, 

chápali kontext a totálně to v tom duchu přenesli do videoklipu.  

 

A druhý klip? 

 

DCH: Ten vznikl úplně stejně, přišel za náma tentokrát student FAMU, Honza Hušek, ať 

uděláme hraný klip.  

 

AJ: Původně chtěl točit jenom scénku, na kterou bude napojený náš track. Ale pak jsme si 

řekli proč neudělat rovnou celý track, když už byly kulisy a tak, protože ten klip má 

největší dosah.  

 

DCH: On to nakonec posunul ještě někam dál, postavil nám hospodu.  

 

Myslíte si, že se v dnešní době vyplatí ještě něco dávat na Soundcloud? 

 

AJ: Záleží, jestli na to máš svoje fanoušky na to naučený. Jsou rappeři, kteří vydávají 

jenom na Soundcloudu a mají tam dvakrát tolik fanoušků, než na YouTube. Soundcloud je 

podle mě skvělá platforma pro hudební producenty, že si tam můžou vytvářet nějakou 

komunitu. Ale myslím si, že Soundcloudovým rapperům odzvonilo. Soundcloud může být 

dobrý pro začínající umělce. 

 

DCH: Soundcloud je dobrý v tom, že když máš track, který nechceš oficiálně vydat třeba 

na YouTube nebo třeba remix, že si tím nechceš zahlcovat svoji hudební stránku. Na 

YouTube dáváme všechno, ale na Spotify třeba jenom ty novější věci. Ty věci trvají 

nějakou dobu. 

 

Jak jste se dostali ke spolupráci s Radiem Wave? 
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DCH: Přes Miloše Hrocha a Jiřího Špičáka, který tam v té době dělal dramaturga. Byli 

jsme tam pozvaní na live session a to byl taky takový další průlom. Dali jsme s nima 

nějaké schůzky, poznali jsme se s nima a oni poznali, že se zajímáme o rapovou scénu a 

nabídli nám, jestli se nechceme trefit do změny pořadů a přijít s pořadem o rapu. Pro nás je 

to skvělá platforma na propagaci svých věcí. Můžeme tam zvát mladé lidi, kterým můžeme 

dávat prostor. 

 

AJ: Když má někdo pořad o hudbě, tak je to většinou odborník nebo publicista, ale my 

jsme týpci, kteří to nikdy nedělali. Zároveň se s nima nebavíme jako moderátoři, ale jsou to 

naši známí. A hlavně hrajeme týden co týden aktuální hudbu. Je to další dobrý způsob 

vyjádření v rámci hudby. A taky neexistuje u nás moc rapových pořadů. 

 

DCH: Mě baví to, že lidem servírujeme novou hudbu s novinkama. Je dobré, že je to na 

veřejnoprávní stanici. Jsme tam asi rok a půl a neměli jsme zatím žádnou stížnost.  

 

A facebooková skupina Rytíři vznikla na promo tohoto pořadu? 

 

DCH: To vzniklo na podporu toho pořadu. Já se starám o to přidávání příspěvků. V tom 

rádiu je to dost důležitá věc, je tam ta interakce s lidma, co to poslouchají, můžeme s nima 

komunikovat, napíšou, že jsou locked-in. Udělali jsme si skupinu v naší FB stránce Opak 

Dissu. Snažíme se, aby lidi s náma interagovali. Bez toho bychom tam dvě hodiny byli ve 

studiu a tušili, že nás poslouchá třeba 50 100 lidí. Ten feedback je důležitý.  

 

AJ: Když víš, že nás lidi poslouchají, tak že se pak i víc snažíš. 

 

DCH: Taky pak dobře víš, odkud ti lidi jsou. V tom je to dobrá sonda.  

 

Jak se snažíte profilovat na české scéně? 

 

DCH: Na tom asi takhle nepracujeme. Kdyby se jednalo o jednu osobu, tak by to bylo 

jednodušší. Ale tím, že jsme tři, tak každý jdeme svojí cestou. Ale jestli se nějak 

profilujem, tak spíš směřujeme tou cestou, že chceme, aby to bylo všechno lepší, ale to je 
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hrozně klišé. Ale pořád to vzniká organicky. 

 

AJ: Jestli tady nějaká scéna existuje, tak jsme takové černé ovce. Nejsme úplně 

underground, ale zároveň nás znají lidi, co se na nějaké scéně pohybujou. Dřív nás 

označovali jako comedy rap, nebo alternativní rap, ta vesnice tam byla, furt je to součást, 

ale lidi si to moc škatulkujou, dají tomu vždycky nějaký název. Ale mě na naší kapele 

nejvíc baví, jaký to má vývoj. Už dlouho nerapujeme o vesnici. 

 

DCH: Ale to je tím, že už tam dlouho nejsme. 

 

AJ: Po mě chce hodně lidí, abych rapoval o životě na vesnici, ale já už tam dlouho nejsem, 

tak už to tak nemůžu dělat. Myslím si, že lidi by se na scéně neměli škatulkovat. Nejvíc lidí 

nás asi vnímá jako alternativní rap, což mě trochu vadí.  

 

Jak byste se teda pojmenovali? 

 

AJ: Asi jako netradiční rapové uskupení. Klidně i bizarní rapové uskupení.  

 

DCH: Podle mě je netradiční rapové uskupení docela v pohodě. Nebo neobvyklé rapové 

uskupení.  

 

Jak byste charakterizovali rapovou scénu co tady existuje? 

 

DCH: V rozkvětu. Docela to odpovídá tomu, co tady žije za lidi. Ale nemyslím si, že je to 

tady něčím specifické. 

 

AJ: Hodně to vypovídá o nátuře lidí, co tady žijou. Vypovídá to o tom, co tady je. Je tady 

pár inteligentních lidí, je tady spousta sedláků a buranů. Je to tady takový víc okresní 

přebor, něž někde ve světě. Ale furt je to takový friendly bussines mezi pár lidma.  

 

DCH: Myslím, že v kontextu posledních deseti let se tady tomu rapu daří. 

 

AJ: Myslím si, že máme ale skvělé producenty, ti ty hranice nemají. V Evropě jsou 
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mnohem zajímavější producenti, než třeba v Americe. Tady jsou producenti jiní, protože 

kultura v každém státě je úplně jiná.  

 

Jaké jsou podle vás trendy v komunikaci rapperů na české scéně? 

 

DCH: Instagram. Ale to neberu jako trend, ale jako vyústění všech těch algoritmů, protože 

když jsi velké jméno, tak největší dosah máš na Instagramu, i my máme největší dosah na 

Instagramu. Vídám hodně takové to, označuj, komentuj, nebo když jako interpret dáš lajk 

svému fanouškovi v komentářích, tak se to pak ukazuje ve feedu a asi se i zvětšuje nějaký 

dosah. Takže taková ta interakce s lidma. Ale co vidím za trend, tak je to takové to mazání 

medu kolem huby, takže všichni žijou zdravě a fotí se ze zdravýma jídlama. Ale trend je 

podle mě taková pozitivní komunikace, srdíčka všem. 

 

AJ: Asi Instagram no. Repostování příspěvků na stories. Ale už je to pak šílený, že se pak 

repostujou příspěvku třeba na třikrát. Ale to si říkám, proč by ti interpreti měli být takoví 

otroci svých fanoušků. Ale ja jsem nad tím přemýšlel a vlastně mě to obtěžuje. Když už 

chceš s lidma komunikovat, tak je dobré si v tom udělat nějaký řád. 

 

DCH: Ale je to přehnaný, protože pak máš dvacet storieček se screenshotem ze Spotify. Ty 

algoritmy hrozně ovlivňujou tu komunikaci.  

 

Kdo píše příspěvky na Facebook? 

 

DCH: Tak 80% já. 

 

AJ: Občas něco já. Ono je potřeba, abys něco přidal aspoň jednou za týden. 

 

Kolik lidí se průměrně dívá na vaše storiečka? 

 

DCH: 800-1200. Jako Opak Dissu. 1200, když je to nějaké video z akce, až 1400, když je 

to video z akce. Je to nejvíc vidět, když se jede někam na koncert, tak to lidi víc sledujou. 

Ale je to furt taková nejúčinnější verze, jak se dozvědět nějakou informaci od interpreta. A 

je to dobré v tom, že máš hned feedback, jestli to někdo viděl, na Facebooku nemáš tu 
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jistotu, že se to ke všem dostane. 

 

AJ: To je zajímavé, protože já mám 2000 odběratelů a storiečko se ukáže asi 900 lidem. 

Ale je rozdíl mezi profilem kapely a osobním profilem, protože mám větší šanci, že se na 

storiečka podívá víc z mojich přátel než fanoušků. A i ta komunikace je taková 

bezprostřednější. Instagram je dobrý v tom, že když ti někdo napíše, tak mu můžeš hned 

odepsat.  

 

DCH: Je dobré to, že když jedeš někam, kde je velký lineup, tak tě označujou fanoušci, 

ostatní interpreti a pak ti ty čísla vyskočí třeba z 200 návštěv profilu týdně, což je standard, 

když se nic neděje, třeba na 800, protože tě všichni označujou a lidi se na to dívají.  

 

AJ: Je to nejlepší pro lidi, co jsou nejvíc vidět, jsou furt v kontaktu s někým dalším, kdo 

má taky instagram, tak chodí, točí, označujou se. 

 

DCH: Ale i v naší podobě je to pořád nejlepší forma, jak komunikovat.  
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