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Úvod

Je všeobecně známou pravdou, že naše doba je různými druhy hudby 

doslova protkána (ať už tuto skutečnost posuzujeme pozitivně či negativně) a 

můžeme  se  s  ní  setkávat  téměř  na  každém  kroku.  To  se  týká  zejména 

hlavního města Prahy,  neboť  je  jen přirozené,  že v  metropoli  je  kulturní  a 

hudební ruch nejčilejší.

Důležité postavení v zásobování naší kultury hudbou si vydobyly hudební 

kluby.  V Praze je jich obrovská spousta a v dnešní tržní ekonomice rychle 

reagující na společenské trendy vznikají stejně snadno jako zanikají. Proto je 

někdy dost těžké se v této problematice orientovat. Pro ty, kteří mají hudbu 

rádi a chtějí si své oblíbené druhy muziky poslechnout nejen zprostředkovaně 

z nahrávek, ale také přímo od svých oblíbených interpretů, by tato různorodost 

měla  znamenat  spíše  pozitivum.  Možnosti,  které  se  posluchačům otevírají, 

jsou totiž vskutku veliké a člověk si může v Praze zajít na koncert naprosto 

kdykoliv.

Zajímavé otázky vyvstávají, pokud se začneme zajímat o to, odkud se 

tyto podniky vlastně vzaly. Měli naši dědové také možnost zajít do klubu na 

koncert  a  odpočinout  si  od  každodenních  starostí,  nebo  jim  toho  nebylo 

dopřáno?  Kam až  sahá  historie  hudebních  klubů?  A jak  se  v  průběhu  let 

měnila  jejich  tvář  a  repertoárové  zaměření?  Na  tyto  a  další  otázky  dá 

čtenářům odpověď první  část  bakalářské práce,  která se zabývá příběhem 

hudebních klubů od jejich kořenů až do současnosti. 

Ač  je  ta  doba od hudebních  klubů současnosti  velmi  vzdálena,  první 

náznaky budoucího vývoje nacházíme v časech, kdy se v českých zemích 

začaly  objevovat  kramářské písně a  kuplety.  O těchto  zajímavých  písních, 

které  mají  některé  rysy  shodné  s  písní  lidovou  je  pojednáno  na  počátku 

teoretické  části.  Postupně  se  jejich  interpreti  přesouvali  do  hostinců,  jejich 

vystoupení byla pravidelnější a tak vznikaly první šantány a později i kabarety. 

Repertoár byl ještě do velké míry propojen s divadelním uměním. Zde také 

nacházíme  kořeny  populární  hudby,  která  zní  dnešními  hudebními  kluby. 

Abychom toto tvrzení mohli obhájit, bylo nutné zařadit definici populární hudby 

podle  muzikologa  Philipa  Tagga.  Následující  kapitoly  o  hudbě  za  první 
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republiky, za druhé světové války, za vlády komunistické strany a po revoluci 

se  snaží  obsáhnout  nejdůležitější  trendy  a  události,  které  byly  pro  vývoj 

hudebních klubů důležité.

Druhá  část  je  vyhrazena  praktickému  průzkumu  situace  v  dnešních 

hudebních klubech. Jako vzorové čtvrti byly vybrány Žižkov a Smíchov. Možná 

si  mnoho čtenářů klade otázku proč. Proč si  tu nemůžu počíst o populární 

Lucerně,  mezinárodně  proslaveném  Rock  Café  nebo  svém  oblíbeném 

Vagónu? První důvod je zcela prozaický. Dát do hromady informace o všech 

pražských  klubech  a  zkontaktovat  všechny  provozní  a  produkční  dalece 

přesahuje mé možnosti  i  povolený rozsah této  práce.  Druhým důvodem je 

snaha přinést čtenářům pokud možno něco nového, aby je tyto řádky alespoň 

trochu obohatily. Zatímco o nejznámějších klubech v centru města ví každý, 

kdo se o klubovou hudbu trochu zajímá a není těžké si  o nich něco zjistit, 

Smíchov a Žižkov mohou být v tomto směru pro mnoho lidí vyplutím do vod 

neznámých. Dané čtvrti se po zvážení různých možností zdály být ideální pro 

dostatek klubů ke zmapování, které zároveň nepatří k těm neznámějším.

Práce  by  měla  posloužit  všem,  kteří  by  se  rádi  trochu  zorientovali  v 

klubové  scéně  čtvrtí  Žižkov  a  Smíchov,  jež  se  zdají  být  méně  známé  a 

navštěvované v porovnání s kluby v samém centru Prahy. Teoretická část má 

za cíl zásobit zvídavé čtenáře zajímavými informacemi z oblasti historického 

vývoje klubů.
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Historie hudebních klubů v Praze

Již  od  dávných  dob  byly  hostince  jedním  z  hlavních  míst  sociální 

interakce, vhodným pro shromažďování, seznamování, tanec a tedy i hudbu. 

Skutečnost, že se v nějaké hospodě provozovala spíše náhodná a občasná 

hudební  vystoupení,  nám  však  ještě  nedává  právo  nazývat  ji  hudebním 

klubem,  jelikož  hlavním  smyslem  prostoru  zůstávalo  i  nadále  pohostinství. 

Hudebníci bývali zváni spíše při zvláštních příležitostech, navíc je pravidelné 

hraní  v jednom  hostinci  v žádném  případě  nemohlo  uživit.  Proto  od 

středověkých muzik  a  tancovaček vede k  hudebním klubům,  jak je  známe 

dnes ještě velmi dlouhá cesta. 

Hudba tohoto „hospodského“ typu, tedy hudba prostých lidových vrstev, 

byla  odvěkým protipólem hudby vyšší  společnosti,  hudby označované jako 

umělá nebo klasická.  Jak však bude v následujících řádcích poukázáno,  z 

hudby lidové se postupně vyvíjely další písňové žánry, od kterých už vedlo z 

dějinného hlediska jen několik kroků k hudebním klubům a k novému typu 

hudby, která se nazývá velmi širokým pojmem „populární“. Za populární hudbu 

se dá označit vše, co v dnešní době zní a otřásá pražskými hudebními kluby. 

Při  tomto  tvrzení  vycházíme  z  definice  populární  hudby  od  významného 

muzikologa Philipa Tagga, ke které se vrátíme později.

Vycházíme-li  z předpokladu,  že  profesionálně  provozovaná  hudba 

dnešního  klubového  typu  má  pradávné  kořeny  v hudbě  lidové,  nelze  se 

v pojednání o historii omezit jen na vznik hudebních klubů samých. Abychom 

čtenáři  co  nejvíce  přiblížili  vývojové souvislosti,  je  nutné  abychom začali  u 

hudebních  druhů,  které  jejich  zakládání  předcházely  a  na  které  se  v nich 

navazovalo. Zabývat se v této práci hudbou lidovou by jistě byl až přehnaně 

důkladný návrat ke kořenům. Je však vhodné začít u písňových forem, které 

z ní vycházejí a které pak tvořily nosný pilíř hudební složky prvních pražských 

šantánů a kabaretů,  o jejichž úzké souvislosti  s hudebními  kluby jistě  není 

třeba polemizovat.

Kramářská píseň

Jedním z pojítek mezi lidovou písní a pozdější produkcí staropražských 

šantánů  a  kabaretů,  kterým  bude  též  věnována  náležitá  pozornost,  je 
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nepochybně píseň kramářská. 

Český venkov,  který byl  kolébkou lidové písně se na konci  18. století 

začal  stále  více  kulturně  sbližovat  s  městy a  s  hudbou tehdejších  vyšších 

vrstev. Existují pro to dva hlavní důvody. Prvním bylo zavedení povinné školní 

docházky za císařovny Marie Terezie roku 1775, díky němuž výrazně stoupla 

vzdělanost venkova a jeho zájem o kulturu vůbec. Za druhé se díky zrušení 

nevolnictví  roku 1781 začalo mnoho venkovského obyvatelstva stěhovat do 

měst.  Tím  byli  tito  lidé,  zvyklí  hlavně  na  spontánní  lidovou  produkci, 

konfrontováni s hudbou feudálů a měšťanů, se kterou se do té doby neměli 

velkou  šanci  setkávat.  Lidová  hudba  tak  do  sebe  začala  přejímat  některé 

prvky z  této  spíše  městské kultury a  sama se naopak stávala  inspiračním 

zdrojem pro některé její skladatele a interprety. Tím došlo k určité provázanosti 

hudby městské a lidové.

Hudba  bohatších  vrstev  však  nebyla  jediným  druhem,  který  se  ve 

městech vyskytoval  a  střetával  se  s  lidovým venkovským folklórem.  Města 

měla svůj vlastní lidový folklór, z něhož nejvýrazněji vyhraněným druhem byla 

od 17. století  právě kramářská píseň. Nové zpěvní trendy a styly,  které do 

větších středisek přicházely,  často ovlivňovaly tento navýsost městský druh 

hudby a ten zase zpětně dodával inspiraci folklóru vesnickému. Proto je nutné 

tyto  odlišné  druhy  muziky  nevnímat  jako  naprosto  izolované  jevy,  neboť 

existovaly vedle  sebe ve  stejnou dobu a nutně na sebe navzájem musely 

působit. Lze si je představit jako různé nádoby s tekutinami, které mezi sebou 

krouží  a  křižují  se a občas se pár  kapek přelije  z  jedné do druhé.  Základ 

obsahu sice zůstává stejný, ale přece už nemůžeme tvrdit, že se jedná o zcela 

čistou kapalinu jednoho jediného druhu.

Kramářské písně skládané a rozmnožované tiskem od 17. do 19. století 

byly už na rozdíl od dřívější lidové produkce pro své autory zdrojem obživy. Ti 

je zpívali zejména na trzích a svou co nejatraktivnější interpretací se snažili 

nalákat zákazníky, aby si jejich výtisky (knihtisk už v té době nebyl v českých 

zemích žádnou novinkou - citace) rádi kupovali.  Vrchol kramářského umění 

nastal v 18. století. 

Pod pojmem “kramářské” by si asi většina lidí představila spíše písně 

se světskou tématikou. Pravda je ale taková, že až do 19. století tvořila velkou 
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většinu  jejich  látky  témata  náboženská  a  tyto  zpěvy  se  tak  staly  lákavým 

doplňkem křesťanského života.  Podstatnou část  tvořily například legendy o 

životě světců, zpracované jako heroické příběhy. Josef Kotek uvádí, že zhruba 

čtvrtina produkce se zabývala světskými událostmi - politikou, válkami, mordy, 

přírodními  katastrofami  apod.  V  kramářských  písních  se  tak  snoubila  role 

bulvárního zpravodajství s s podáváním seriózních informací o dění ve světě, 

o které lidé začali díky zvýšené vzdělanosti projevovat zájem.

Podíl světských témat se od počátku 19. století dále zvyšoval. Ke slovu 

se hlásila  milostná lyrika a hojně užívaná satira  na současné společenské 

trendy. Vlastnecká témata si však autoři většinou nemohli dovolit, poněvadž 

všechny písně musely před vytisknutím projít kontrolou cenzury. Jak již bylo 

řečeno, začala se kramářská píseň hlavně od počátku 19. století hojně křížit s 

lidovými písněmi. Jelikož se tiskem prodával pouze text písně, často se zpíval 

na melodie lidovek a někdy si naopak návštěvník tržiště zapamatoval pouze 

vlezlou kramářskou melodii a narouboval na ni text lidové písně.

Národní obrození bylo ve druhé polovině století jednou z příčin úpadku 

a zániku kramářské písně. Uvolnění poměrů a technologický rozvoj přinesly 

nové možnosti  shromažďování a tisku a tak není divu, že kramářská píseň 

přišla o svoji úlohu zpravodajství a propagování církevních ideálů. V nových 

poměrech se neuměle rýmované kramářské písničky musely nutně jevit jako 

zastaralé a málo efektivní. Jejich vliv a oblíbenost do konce 19. století stále 

slábly, až s první světovou válkou zcela zanikly, nebo lépe řečeno přelily se do 

jiných písňových druhů, které z některých jejich rysů vycházely. Přestože jim 

nemůžeme připisovat příliš velkou uměleckou hodnotu, měly v české historii 

své  nezastupitelné  místo,  neboť  byly  často  jedinou  široce  dostupnou 

tiskovinou v českém jazyce a pomáhaly ho tak udržovat při životě.

Abychom  nezůstali  jen  u  teoretického  popisování  tohoto  hudebního 

druhu,  je  vhodné  uvést  na  závěr  praktický  příklad.  Jedná  se  o  typicky 

“kramářsky” vylíčenou vraždu. U takových událostí si autoři obvykle libovali v 

teatrální dramatičnosti, přímočarém, syrovém popisu a krvavých detailech:

Syn jak byl v prvním usnutí,

otec v ďábelském vnuknutí
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z komory do světnice šel

tam palaš na stole našel.

Popad palaš, šel k synovi,

nerázně ho ťal do hlavy,

pak mu nožem krk podřezal,

syna svého zamordoval.

S matkou ho ze šatů svlékli,

z mlýna ho za nohy vlekli

až k řece, tam ho hodili,

tak ho života zbavili...

Kuplet

Poněkud mladším sourozencem kramářské písně je kuplet.  Začal se 

vyskytovat až v 18. století i když určité náznaky lze vystopovat už ve století 

předcházejícím.  Některé  charakteristiky  mají  společné  s  kramářskou  písní, 

kupříkladu  jednoduchou  melodiku  a  pojednávání  o  zajímavých  aktuálních 

jevech a událostech. Jiné prvky je naopak odlišují,  zejména mnohem větší 

míra satiry a kritiky a vtipná pointa, která se objevuje znovu a znovu na konci 

každé sloky. Pokud píseň velmi připomíná kuplet, ale některý z jeho typických 

znaků  je  nezřetelný  nebo  úplně  chybí,  říká  se  jí  raději  zpěvoherní  nebo 

kupletní popěvek. Hlavní úlohu měly kuplety i kupletní popěvky jako součást 

českých singspielů a her se zpěvy a tanci, které byly hlavně v 19. století hojně 

navštěvovány.

Na rozdíl od městského, německy mluvícího obecenstva, což byl až do 

Národního obrození jazyk všech zámožnějších vrstev a které mohlo v Praze 

chodit  do Divadla v Kotcích už od třicátých let  18. století,  čekalo prostější, 

česky mluvící publikum na divadelní kulturu dosti dlouhou dobu. Původně se 

české  divadlo  i  zpěvohry  psaly  prostřednictvím  překladů  německých  děl. 

Rostoucí obliba těchto představení si však logicky vynutila aktivitu domácích 

autorů, neboť divadelní duch zavál postupně i na venkov, kde se začaly tvořit 

ochotnické spolky a hlad po nových autorských zpěvohrách a divadle byl tak 

opravdu veliký. Kuplety se do představení vkládaly jako aktualizační vložky, 

které mnohdy s vlastním dějem hry ani příliš nesouvisely.
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První rozvoj kupletů probíhal v nově zřízeném Nosticově divadle, které 

se později přejmenovalo na Stavovské. Německé hry tu byly občas prokládány 

českými.  Dokonalým  vzorem  singspielu  byla  českým  autorům  Mozartova 

Kouzelná  flétna.  První  česká  zpěvohra  s  názvem  Ponocný  aneb  Česká 

Ančička  byla  vytvořena  v  sedmdesátých  letech  18.  století.  Následovalo 

množství zpěvoher, které nemá valný smysl vyjmenovávat. Oblíbenost kupletů 

přetrvala až do 20. století, k největšímu rozkvětu došlo kolem roku 1900.

Kouzlo kupletů tkvělo nejvíce v nových možnostech pro herce, který 

mohl improvizovat jak slovně, tak pohybově a mimicky, oslovovat publikum a 

bezprostředně opět reagovat na jeho odezvu. Díky těmto výstupům s mnohdy 

nečekanými konci si kupletisté získávali značnou oblibu.

Po roce 1830, kdy proběhl v Polsku krvavě potlačený pokus o získání 

nezávislosti na Rusku, se zvedla v českých zemích vlna sympatií, která vedla 

také k českému národnímu uvědomění. V kupletech se zesílila vlastenecká 

nálada a cenzoři měli plné ruce práce. Kuplet se svým zaměřením stále více 

odkláněl  od  výchozí  kramářské  písně  a  získával  značný  vliv  na  politické 

myšlení českých lidí, jeho rozvoji však cenzura bránila. Této skutečnosti se do 

velké míry statečně vzepřel Josef Kajetán Tyl a v době kolem revoluce 1848 

bylo v jeho hrách možno najít skutečný odraz dobové politické situace a její 

ostrou kritiku, proto se může pyšnit titulem otec českého kupletu.

Kuplety  se  v  průběhu  času  inspirovaly  a  obohacovaly  jak  ze  žánrů 

umělecky nižších (kramářská píseň, městský folklór a pololidová píseň), tak z 

těch  vyšších  (opera,  opereta,  dechová  hudba),  které  s  nimi  existovaly 

souběžně.  Později  se  staly  jedním  z  nejpodstatnějších  a  nejoblíbenějších 

prvků pražských šantánů a kabaretů, o kterých bude pojednáno v následující 

části.

Jako  příklad  kupletové  tvorby  uvedeme  poslední  sloku  jednoho  z 

prvních  českých  kupletů  z  roku  1819.  Jelikož  obsahuje  ostrou  kritiku 

společenských  poměrů,  byl  okamžitě  po  vydání  zakázán,  cenzor  který  ho 

nechal projít  potrestán a na neznámého autora byl  vydán zatykač, naštěstí 

neúspěšně.  Příchuť  zakázaného  ovoce  získala  kupletu  velkou  popularitu 

hlavně mezi studenty:
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Kdo hubu svou si nechce spálit,

ten musí mlčet, nebo chválit,

sic jemu dají jed.

Tak raděj, lidičky, jen mlčte

a na to nikdy víc nevrčte!

Tak to chce tento svět.1

Šantány

V  případě  Prahy  sahají  kořeny  hudebních  klubů  do  šedesátých  a 

sedmdesátých letech 19. století,  kdy začaly být  ve městě zřizovány zpěvní 

síně,  později  nazývané  šantány,  nebo  méně  často  tingltangly.  Jejich 

předobrazem byly pravděpodobně podobné podniky ve Vídni, tehdy hlavním 

městě  Rakouska-Uherska,  a  některých  jiných  německých  velkoměstech. 

Zpěváci a divadelníci, kteří dříve jednotlivě obcházeli hostince a bavili hosty 

svými výstupy, se začali sdružovat do společností a hledali stálé prostory bez 

nutnosti stěhování. 

Nejprve se jejich útočištěm stalo několik větších hostinců a pivovarských 

místností, kde však neměli stálá angažmá jistá. Vstupné, které se pohybovalo 

nejčastěji mezi dvěma a čtyřmi krejcary, bylo dobrovolné a účinkující si je po 

výstupu museli sami vybrat do připravené nádoby. Pokud si host nepřál být 

obtěžován vybíráním, mohl si při vstupu zakoupit lístek za dvacet krejcarů a 

opřít ho viditelně o svou lahev či sklenici s nápojem. Všechny peníze se po 

představení rozdělily na podíly,  které však při  malé návštěvnosti  mohly být 

velmi  ubohé.  Bylo  zvykem,  že  pro  osvěžení  vystupujících  dávali  majitelé 

hostince či pivovaru k dobru dva až tři džbánky obyčejného piva, nebo jeden 

džbánek ležáku.

Co se týče repertoáru těchto pěvecko-hereckých společností, tvořily ho 

zejména  jedno  až  čtyřhlasé  písně  a  kuplety,  žertovné  monology  a  hrané 

scénky či  jednoaktové  hry.  Účinkující  ze  šantánů  bývali  zpravidla  dobrými 

zpěváky i  herci.  Největší  oblibě  se  těšily  scénky se  satirickým nádechem, 

reagující na aktuální události. Výjimkou nebyl ani politický podtext, proto někdy 

do  představení  zasahovala  policejní  cenzura.  Brzká  přeměna  původně 

1 KOTEK, Josef. Dějiny české populární hudby a zpěvu: do roku 1918. Praha: Academia, 1994.
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pánských spolků na spolky smíšené umožnila významné rozšíření repertoáru.

První  šantán  v  Čechách  vznikl  roku  1963  pod  názvem  První  česká 

pěvecko-herecká  společnost   bratří  Wolfů.  Vedl  ji  Antonín  Wolf,  který  se 

později stal nepříliš významným úředníkem pražského magistrátu. Vystupovali 

v  hostinci  na  Karlově  náměstí  a  jejich  program  byl  česko-německý.  Brzy 

následovaly jejich příkladu další  společnosti,  jako byl  První  pražský humor, 

který  založila  Karla  Petrnoušková.  Vrcholným  obdobím  pražských  šantánů 

byla  devadesátá  léta,  která  se  nesla  ve  znamení  velkých  reprezentačních 

výstav v letech 1891, 1895 a 1898.

Konec  slávy  pražských  šantánů  nastal  na  počátku  dvacátého  století. 

Souvisí  se  dvěma  důležitými  jevy.  Prvním  bylo  rušení  a  bourání  malých 

pivovarů.  Během  českého  národního  obrození  byly  hostince  a  pivovarské 

dvory nejdůležitějšími centry setkávání různých spolků, které o něj usilovaly. 

Postupem času, jak čeština nabývala na síle, si tyto spolky mohly postupně 

zřídit  jiná místa, kde se za svůj rodný jazyk nemusely stydět. Postupně se 

vynořily  negativní  názory  na  hostince,  začaly  být  spojovány  se  spodinou 

společnosti, pokleslou  kulturou,  opilstvím  a  jinými  nedobrými  jevy,  a  jejich 

pověst  se  značně zhoršila.  Druhým důvodem byl  velký rozmach kabaretů, 

které šantánům stále více konkurovaly, až je nakonec zcela zastínily.

Kabarety

Podněty k zakládání kabaretů přišly do Čech opět ze zahraničí, zejména 

z Paříže, Berlína a Vídně. Hlavní rozdílný rys kabaretu oproti šantánu tkví ve 

vyšší umělecké a intelektuální úrovni, kterou kabaret od účinkujících požaduje. 

Tato  skutečnost,  spolu  s  již  zmiňovanou  zhoršující  se  pověstí  hospod, 

zpečetila osud šantánů a jejich diváci se houfně přeorientovali na kabarety. 

První  kabaret  v  Praze byl  otevřen 22.  září  1910 v paláci  Lucerna ve 

Vodičkově  ulici.  Dnešní  Lucerna  Music  Bar  tak  můžeme bez  obav  nazvat 

hudebním klubem s nejdelší tradicí v celé Praze. S nově vznikajícími podniky 

se pojí jména, která si svůj zvuk zachovala i do dnešních dnů - Karel Hašler 

proslavený  skládáním  mnoha  staropražských  písniček,  spisovatel  Eduard 

Bass,  či  skupina  kabaretních  umělců  Červená  sedma  pod  vedením  Jiřího 

Červeného, kteří byli  skutečnými hrdiny své doby. Všeobecné nadšení dalo 
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vyrůst  dalším  kabaretům,  jako  byl  Montmartre  v  Řetězové  ulici.   V  srdci 

Starého  města  se  brzy  začala  scházet  literární  a  umělecká  bohéma  a 

navzdory všem politickým událostem a rozšířenému nacionalismu byl  tento 

kabaret  útočištěm  jak  českých,  tak  i  německých  intelektuálů.  Program 

kabaretu Rokoko na Václavském náměstí se postupně zredukoval pouze na 

divadelní a divadlo Rokoko funguje ve Vodičkově až do dnešních dnů.

Jednou z nejdůležitějších částí obecenstva kabaretů se stali studenti, z 

nichž ti talentovaní v nich mnohdy i vystupovali. Odtud se odvíjí požadavek na 

vyšší intelektuální úroveň předváděného umění. Repertoár šantánů začal být 

postupně pociťován jako pokleslý, jelikož se snažil zavděčit širokému publiku, 

z nichž mnozí byli  hospodští povaleči, a proto si nemohl klást příliš vysoké 

cíle,  co  se  umění  týče.  Přestože  má  kabaret  mnoho  rysů  společných  se 

šantány,  v  tehdejší  době  se  staly  pro  studenty  přímo  jejich  protikladem  a 

snahou o vymezení se proti nim.

Jednou  z  nejdůležitějších  kabaretních  skupin  v  Praze  byla  tehdy Červená 

sedma  vedená  Jiřím  Červeným.  Jednalo  se  o  umělecky  vysoce  nadané 

studenty, u kterých se téměř ve všech případech snoubilo nadání herecké s 

nadáním básnickým a hudebním a v pražskými obyvateli se stali skutečnými 

legendami.  Původně  amatérská  skupina  se  díky  velkému  úspěchu  začala 

kabaretem živit. V podstatě v tomto smyslu došlo k zajímavému fenoménu, že 

amatérská  scéna  předstihla  profesionály.  Nejprve  vystupovali  v  kabaretu 

Lucerna, se kterým se pojí další velká jména jako Jaroslav Kvapil či Eduard 

Bass. Co se týče hudebního reprtoáru, jejich satirické písně hojně vycházely z 

kupletů a kramářských písní a často se vyjadřovaly k aktuálním společenským 

nešvarům. Poté soubor přesídlil na vlastní scénu a zanikl roku 1922. 

Postupně zájem o kabaretní umění upadal, částečně z důvodu přerušení jeho 

tradice první světovou válkou a nástupem nových jevištních forem, na příklad 

revue.  Jednou  z  příčin  úpadku  byl  také  fakt,  že  živořící  šantány  se  nově 

otevíraly pod hlavičkou kabaretů a podrývali  tak pověst kabaretů v pravém 

slova smyslu. Nároky na kvalitu a úroveň se tak rozplynuly.2

2 MÍKA, Zdeněk. Zábava a slavnosti staré Prahy. Praha: Ostrov, 2008.
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Vymezení populární hudby

Jelikož se za první republiky, tedy v době o které pojednává následující 

část,  díky  příznivým  podmínkám  velmi  výrazně  prosadila  populární  hudba 

v dnešním slova smyslu,  je vhodné na tomto místě vysvětlit,  co se vlastně 

tímto pojmem míní. Jeho vysvětlením je nutné podpořit  a odůvodnit tvrzení 

z úvodu  práce,  že  v dnešních  hudebních  klubech  v Praze  se  hraje  téměř 

výhradně hudba populární. 

Při tomto tvrzení vycházíme z definice Philipa Tagga. Tento významný 

muzikolog velmi troufale rozdělil naprosto všechnu hudbu světa do pouhých tří 

kategorií. Mezi nimi však existují jasné hranice a jejich kritéria jsou důmyslně 

pojata, takže je možné jakoukoliv skladbu pohodlně zařadit do jedné z těchto 

tří skupin. 

Tagg  vytvořil  klasifikaci,  která  sestává  z  hudby  lidové,  umělecké  a 

populární (tzv. Axiomatický trojúhelník). Každý z těchto druhů je proti ostatním 

dvěma jasně vymezen. Populární hudba je na rozdíl od umělecké určena pro 

masovou  distribuci  pro  co  největší,  často  velmi  nesourodé  skupiny  lidí. 

Většinou je ukládána a prodávána v nepsané formě a její existence je možná 

pouze v industriální společnosti s měnovým systémem, kde se z hudby stává 

obchodní artikl.  Je součástí kapitalistické společnosti  volného trhu, která by 

nejraději prodávala co největší množství hudby s co nejméně variantami co 

největšímu počtu lidí, jelikož to vede k nejsnadnějšímu výdělku.

Tato  definice  možná  nevyznívá  pro  současnou  hudební  scénu  příliš 

lichotivě a čtenář může namítnout, že některé druhy klubové a dnešní hudby 

vůbec se od některého bodu definice více či méně odklánějí. V dnešní době 

se navíc předmětem obchodu stává jak hudba populární, tak hudba lidová a 

umělecká.  Přece  jen  je  ale  jisté,  že  klubová  hudba,  o  které  je  řeč,  jasně 

zapadá spíše do těchto kritérií, než pod hudbu lidovou, která je rozpoznatelná 

celkem  snadno.  Hlavním  rysem  hudby  umělecké  zase  je,  že  vychází  z 

klasického učení o hudebních formách a harmonii, což se o naprosté většině 

dnešní hudební produkce říct nedá. Sám autor této teorie však připouští, že 

například  u  některých  druhů  jazzu  se  rozdíly  mezi  populární  a  uměleckou 

hudbou  stírají,  díky  jejich  velmi  komplikovaným  rytmickým  a  harmonickým 
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strukturám, které mají svůj zdroj v rozsáhlém hudebním vzdělání.3

Pražská hudba za první republiky

Jestliže ještě za Rakouska byla kulturní nabídka zaměřena hlavně na 

majetnější  vrstvy  a  prostý  lid  si  tyto  druhy  zábavy  nemohl  dopřát  jak 

z finančních  tak  časových  důvodů,  za  první  republiky  se  situace  mění. 

Spotřebiteli  hudebních  produktů  (zejména  populární  hudby)  se  díky 

demokratizaci,  lepší  finanční  situaci  a  později  také rozvoji  rádia4 a televize 

staly i lidové vrstvy a hudební odvětví na tyto skutečnosti přirozeně reagovalo.

Po první světové válce se hudebníci začali sdružovat do organizací a 

v kolébce už byly také zárodky autorského práva. V této době docházelo ke 

značným  třenicím  mezi  profesionálními  kavárenskými  hudebníky  a 

poloprofesionály nebo amatéry, kteří si vyhráváním příležitostně přivydělávali 

za menší peníze a způsobovali tak profesionálům propad výše honorářů. Ve 

spojitosti  s hospodářskou  krizí  na  počátku  30.  let  a  nezaměstnaností 

hudebníků byla situace místy skutečně vyhrocená.

Poválečnou  hudbu  restauračních  zařízení  a  lokálů  bychom  mohli 

rozdělit  na dvě kategorie. Jednak šlo o hudbu lepších kaváren a luxusních 

restaurací,  kde se hudba stala přímo jejich vizitkou.  Jednalo se většinou o 

instrumentální hudbu, která sloužila spíše jako kulisa a nebyla určena k nějak 

soustředěnému  poslechu.  Vycházela  částečně  z hudby  vážné,  kterou 

stylizovala  a  zjednodušovala  kvůli  posluchačům  s horšími  percepčními 

možnostmi,  ale  také  z různých národních  tanců,  valčíků,  pochodů,  kupletů, 

šansonů a jiných oblíbených písní. Univerzální knížka repertoáru sestavená 

kolem roku 1925 přímo pro účely pražských kaváren obsahovala přes 1600 

hudebních  titulů.  Přestože  není  jisté,  kolik  z těchto  skladeb  byli  hudebníci 

schopni na požádání hostů zahrát, repertoár lepších kapelníků se zcela jistě 

počítal  na  stovky.  Dalšími  možnostmi  uplatnění  pro  tento  druh  hudby byla 

lázeňská a zahraniční města a také luxusní zaoceánské parníky, na kterých 

vystupovali i schopní čeští hudebníci.

3 TAGG, Philip. Analysing popular music: theory, method and practice [online]. [cit. 2011-3-25]. Dostupné 
na: <http://www.tagg.org/articles/pm2anal.html>.

4 KRUPIČKA, Miroslav. Historie rozhlasu v kostce [online]. [cit. 2011-3-15]. Dostupné na: 
<http://www.rozhlas.cz/rozhlasovahistorie/historie/_zprava/682506>.

12



Dalším  druhem byly  kapely  barů  a  tanečních  lokálů.  Po  válce  se  v 

Praze v plné výši zvedla vlna nových moderních tanců, nastartovaná již před 

válkou, kdy se v Řetězové ulici v kavárně Montmartre tančilo tango, onestep a 

twostep a scházeli se zde známí pražští umělci. Za doby první republiky se 

populární hudba s novými možnostmi šíření začala ve velkém tempu štěpit na 

nepříliš přehledné pole různých žánrů, v nové svobodomyslné společnosti si 

totiž  každý  mohl  hrát  cokoliv  čím  byl  schopen  zaujmout.  Hlavním  hitem 

dvacátých a části  třicátých let  byl  však rozhodně jazz,  který u  nás vzbudil 

opravdovou  senzaci.  Poslech  a  produkce  jazzové  hudby,  u  nás  částečně 

známé již před válkou, se rozšířily po celé Praze i jiných městech a to, co bylo 

ještě před válkou záležitostí  bohémských výstředníků se rychle stalo téměř 

společenskou povinností. Jazz zasahoval a inspiroval alespoň zčásti všechny 

druhy domácí  hudební  tvorby,  jak populární,  tak vážné a od intelektuální  a 

zbohatlické  části  obyvatel  postupně  pronikal  do  všech  sociálních  vrstev. 

V Praze se  otevíraly nové taneční  lokály a  poptávka po taneční  hudbě se 

zvyšovala. Ve třicátých letech nadšení z novoty trochu opadlo a do popředí se 

dostává zejména prvorepubliková opereta.

Prvorepubliková opereta, která zpravidla nekladla na posluchače velké 

nároky, byla jedním z určujících a široce dostupných hudebních divadel Prahy 

třicátých let.  Peripetie jejích typově charakteristických hrdinů, jejich milostný 

život a jiná dobrodružství, doprovázely komerčně i divácky úspěšné písně, tzv. 

šlágry. Ty se pak mezi lidmi rozšiřovaly a přesouvaly se do různých hudebních 

a tanečních podniků a do repertoáru jejich kapel, čímž se stávaly jednou ze 

směrodatných složek naší populární hudby.

Za dobový protějšek prvorepublikových operet  by se dalo  považovat 

nově  pojímané  revue  a  zábavné  divadlo.  Zde  se  již  vývoj  ubíral  směrem 

k muzikálu, jak hudební složka stále nabývala na dramatickém a ilustrativním 

významu.  Nové  výrazové  prostředky  v hudbě  dosti  inspirovaly  jazzem,  ale 

hojně čerpaly také z domácí tradice kupletů, městského folklóru a kabaretní 

produkce. Na rozdíl od operet zde nešlo jen o funkci zábavnou, ale také o 

reakci na současné společenské dění a různé nešvary, hlavně formou satiry. 

Tato  funkce  nabyla  před  druhou  světovou  válkou  ještě  mnohem 

markantnějších  rozměrů.  Tento  typ  hudebního  divadla  byl  určen  hlavně 
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intelektuálně vyspělejšímu publiku. Výsadní postavení zaujímalo osvobozené 

divadlo se známou autorskou trojicí Voskovec + Werich + Ježek a také divadlo 

E. F. Buriana. Tyto scény představovaly částečné překlenutí stále se rozšiřující 

propasti  mezi  hudbou  populární  a  hudbou  vážnou,  neboť  jejich  díla  měly 

uměleckou hodnotou a zároveň dokázaly obyvatelstvo masově zaujmout.

Pražská hudba za druhé světové války

V době okupace se důležitým hudebním druhem u nás stal swing. Je to 

vlastně  jazz  smíšený  s prvky  evropské  hudby  a  provozovaný  hlavně  jako 

taneční  hudba.  Tvoří  tak  přechodný  článek  mezi  původním  a  moderním 

jazzem. U nás byl swing a jazz až do padesátých let považován za totéž. Tato 

hudba se stala symbolem kulturního odboje proti německé okupaci. Po zákazu 

tanečních  zábav  s odůvodněním,  že  se  tady  přece  nebude  tancovat,  když 

stateční němečtí vojáci nasazují své životy na frontě za naše blaho, se však 

stal hlavně poslechovou záležitostí. Díky jeho nádechu ilegality ho vyžadovali 

a provozovali jak amatérští tak profesionální hudebníci, včetně trampů, kteří 

s kytarou vyráželi do přírody. I přes tabuizaci západní kultury se v Čechách 

swing  tvrdohlavě  šířil  a  díky  zájezdům  některých  kapel  se  dostával  i  na 

venkov. V Praze se hrál  v mnoha kavárnách a restauracích z nichž některé 

přijaly  swing  za  svůj  hlavní  směr,  např.  kavárna  Lloyd.  Swing  tak  u  nás 

získával  na  popularitě  a  měl  svou  osobitou  tvář.  V Lucerně  se  1944 

uskutečnila první přehlídka amatérských kapel,  která proběhla za nemalých 

obtíží a těžkostí na stranách organizátorů i účinkujících. Přesto se jí zúčastnilo 

přes dvacet kapel, převážně swingově zaměřených a ty nejlepší se pak měly 

utkat ve finálovém klání. To se sice nakonec kvůli zvýšenému počtu obyvatel 

totálně nasazených ve válečném průmyslu neuskutečnilo,  i  přesto byla tato 

soutěž  důležitým  bodem  v popularizaci  swingu  a  setkala  se  s enormním 

zájmem veřejnosti.

Kromě  velkého  nástupu  swingu  se  však  pražská  hudební  veřejnost 

žádného  významnějšího  vývoje  či  změny nedočkala.  Není  ani  divu,  neboť 

okupované  Čechy  sužoval  tvrdý  cenzurní  tlak  ze  strany  Německa  a 

provozovací  možnosti  v Praze  (a  samozřejmě  i  jinde)  byly  chabé.  Na  již 

zmiňovaný  zákaz  tance  doplatilo  mnoho  hudebních  podniků  a  za  vzdor, 
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třebaže v mnohých případech nijak okázalý,  byla  do koncentračních táborů 

posláni také někteří hudebníci. Z nejznámějších to byl Karel Hašler, kterého 

válečná léta stála život.5

Vývoj hudební scény po válce a za vlády KSČ

Po  druhé  světové  válce  nastala  krátká  doba  svobody,  která  však 

zanedlouho  opět  vzala  za  své  s  nástupem zvolené  komunistické  strany  k 

moci, než se česká kultura mohla vůbec vzpamatovat. Přestože řada umělců 

zpočátku  podporovala  levicové  smýšlení  pro  jeho  rovnostářské  a  sociální 

ideály,  později  jich  zůstala  jen  velmi  malá  část.  Na nesvobodu,  cenzuru  a 

jednostranné paušální odmítání všech západních kulturních vlivů, reagovala 

řada z nich emigrací.

I přes železnou oponu a důslednou snahu o izolaci nepřizpůsobivých 

jedinců  se  však  tato  opatření  v  kulturním  vývoji  většinou  ukázala  jako 

bezzubá. Zvláště v hudbě se skutečné myšlenky začaly skrývat do jinotajů, 

které často nepříliš inteligentní cenzoři nebyli schopni odhalit. Nové hudební 

vlivy si  sice svou se zpožděním cestu prokousaly, ale i  tak mnoho umělců, 

kteří  odmítli  dělat  s  režimem  kompromisy,  doplatilo  na  tuto  éru  mnoha 

tragickými událostmi v osobním i pracovním životě. Jako známý příklad lze 

uvést Martu Kubišovou, které byla v roce 1970 z politických důvodů zakázána 

umělecká činnost na základě falešných pornografických fotografií a nemohla 

vystupovat  až do  revoluce.  Jeden z  nejvýraznějších hlasů  české populární 

hudby tak musel v době svého největšího rozkvětu mlčet.

Návrat jazzu

Jazz si přes mnohé překážky za okupace oblibu u Čechů udržel, jeho 

popularita spíše vzrostla, a tak se po válce stal se opět hitem pražských pódií 

a  tanečních  sálů.  Postupně  mu  však  začal  šlapat  na  paty  nový  režim  a 

padesátá  léta  nad  ním  vynesla  ortel  „ideologické  závadnosti“.  Jazzmani  i 

skalní fanoušci však za svoji věc trpělivě bojovali a v polovině šedesátých let 

se zdálo, že přicházejí lepší časy. Během šedesátých let docházelo k výměně 

dvou generací jazzmanů a roku 1966 na soutěži jazzových sólistů ve Vídni 

5 KOTEK, Josef. Dějiny české populární hudby a zpěvu: 1918-1968. Praha: Academia, 1998.
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zazářila hned tři  nová česká jména - basisté Miroslav Vitouš, a Jiří  Mráz a 

osmnáctiletý  pianista  Jan  Hammer.  O  rok  později  se  na  pražském 

Mezinárodním jazzovém festivalu představili např. Jiří Stivín a Felix Slováček. 

Situaci ale závratně změnil srpen 1968.

Jamile  nás  začala  ruská  vojska  nečekaně  okupovat,  strhla  se  vlna 

emigrací,  do  které  se  přidalo  značné  množství  hudebníků.  Zvláště  v oblasti 

jazzu,  kde  se  různé  politické  obstrukce  a  pokusy o  „přistřihnutí  křídel“  děly 

opakovaně, řady muzikantů dosti prořídly. Těm, kdo zůstali, se odměnou staly 

nezvykle krušné časy. Na začátku normalizace se změnila legislativa v oblasti 

kultury a nižší schvalovací orgány dostaly do rukou větší moc. Tím se velmi 

rozmnožily zákazy pro hudební skupiny, mohla stačit i drobná pomluva, nebo že 

se soubor nelíbil inspektorově manželce.

Absurdní poměry skvěle ilustruje historka Emila Viklického z Energitu o 

koncertě  v Ostravě.  Místní  činovník se rozhodl  kapelu zakázat.  Vystoupil  na 

pódium  a  snažil  se  koncert  přerušit,  ale  zvukař  na  něj  pustil  stroboskop 

(reflektor s vysokou frekvencí oslepujících záblesků).  Po nějaké době to pán 

vzdal a koncert ukončil až s pomocí policie. O kapele napsal do posudku, že 

celou  dobu  zpívala  anglicky  a  nesrozumitelně.  Vtip  je  v tom,  že  šlo  o 

instrumentální jazzový kvartet, takže se za celý koncert nezpívalo vůbec.

Abychom zůstali věrni tématu práce, sluší se samozřejmě okomentovat 

pražské jazzové kluby v době socialismu. Pro jazz bylo prostředí klubů ještě 

důležitější  než u jiných žánrů,  tvořilo  jakýsi  minisvět  a  v době totality  by se 

dokonce dalo použít označení komunita. 

V šedesátých letech si vybudoval tradici klub Reduta a jazzová vinárna 

Viola.  Kluby leží  na Národní  třídě téměř naproti  sobě a tak hudebníci  často 

mohli mezi nimi přebíhat a hrát v obou ve stejný večer.6 Reduta je jazzovým 

klubem s nejdelší tradicí v Praze a tato nálepka se prodává stejně dobře dnes, 

jako za minulého režimu. Ve Viole měl jazz funkci spíše doprovodnou, začínalo 

se  hrát  až  po  literárním  programu  kolem  desáté  večer,  ale  díky  častým 

návštěvníkům z řad různě zaměřených intelektuálů měla jedinečnou atmosféru 

a tak jí těsné sousedství Reduty příliš neškodilo.

Trochou stranou městského centra, ale přesto v centru zájmu jazzových 

6  DOMINÁK, Ivan. Můj život s jazzem. Praha: Ekopress, 2003.
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fandů,  byly  studentské  kluby  u  kolejí  Strahov.  Svůj  vrchol  zažily  během 

sedmdesátých let, pak se odtud jazz po špičkách vytratil.

Přímo rodinné vztahy nabízela  kapelám Malostranská beseda.  Nebyla 

zaměřená ryze na jazz, který se sem dostával díky jazzovým večerům, ale zato 

měla vždy štěstí na vstřícné vedení. To si chtělo udržet hlavně domácí publikum 

a tlačilo veškeré ceny trvale dolů. Muzikanti si zde mohli zdarma a bez obav 

nechávat nástroje a používat prostory jako zkušebny.

Klub  Parnas  vedle  kavárny  Slavie  vznikl  roku  1977  přímo  z iniciativy 

jazzmanů a proto není divu, že o kvalitní produkci neměl nouzi. Po odehraných 

štacích se tu scházeli muzikanti na kus řeči s kolegy a jazz tu zněl bez ustání. 

Krátce po pátém výročí byl ale byl klub za podivných okolností uzavřen.

Klub Vagon na Národní třídě poté převzal pomyslnou štafetu Parnasu. Tu 

však  nedbale  upustil  či  přímo  zahodil.  Postupně  začal  být  jeho  přístup 

k jazzmanům stále negativnější  a vztahy mezi  hudebníky a personálem byly 

strašné.  Začalo  se  mluvit  i  o  nařízeních  z vyšších  míst,  aby  zaměstnanci 

muzikantům co nejvíce znepříjemňovali pobyt v klubu. Vše vyvrcholilo fyzickou 

potyčkou kvůli  záměrně poškozenému nástroji  a stávkou jazzových souborů, 

které  v době  jazzového  festivalu  odmítly  v klubu  hrát  a  připravili  ho  tak  o 

největší výdělky.

Na atmosféře mnoha jazz klubů se v osmdesátých letech podepsala 

atmosféra přehnané vstřícnosti k zahraničním turistům a orientace na výdělek. 

V lokále  plném  turistických  výprav,  z  nichž  mnozí  nevěnovali  hudbě 

sebemenší pozornost,  si  hudebníci  jistě nepřipadali  o moc hodnotnější  než 

gramofonová deska.7

Folk a country

Folková hudba u nás je úzce spojená s fenoménem trampingu, který se 

u nás objevil již po první světové válce a tvořily se první trampské písničky. Po 

druhé světové válce si trampové začali na svých setkáních hrát také country 

písničky, které se naučili od amerických vojáků.

Hned po únoru 1948 začal nový režim trampy pronásledovat a policejní 

obušky jim za vlády KSČ tančily po zádech mnohokrát.  Strana a její  tajné 

7  DORŮŽKA, Lubomír. Český jazz mezi tanky a klíči. Praha: Torst, 2002.
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služby  se  údajně  trampů  obávala  pro  jejich  schopnost  přežití  a  volného 

pohybu v přírodě, dobrou výstroj  a možnost rychlého přesunu.  Policie byla 

skvěle informována o každém větším srazu, protože i trampské skupiny byly 

protkány sítí donašečů.

Trampská  píseň  se  však  rozhodně  nedá  brát  jako  převzatý  styl 

amerického country,  i  když  s ním textovou tématikou má dosti  společného, 

neboť má svůj původ zejména v českém trampském prostředí a v písních, 

které se zpívaly u ohňů a v hospodách ještě než se sem americké country 

mohlo dostat. Velkou inspirací ovšem byly westernové filmy a knížky. Někdy 

během šedesátých let  postupně vykrystalizovala „moderní trampská píseň“. 

Původní  sbory  s  jednou  či  dvěma  kytarami  se  přerodily  na  kapely  s  více 

nástroji a méně zpěváky. Tento trend byl zdrojem mnoha sporů mezi starými a 

mladými trampy.

V šedesátých letech se tato hudba začala dostávat na pražská pódia. 

Skupina Hoboes zahrála poprvé v Lucerně, v klubu SAKS na Karlově náměstí 

začali  hrát  Rangers.  Vznikla  česká  imitace  americké  country,  skupina 

Greenhorns s Janem Vyčítalem. V Malostranské besedě roku 1971 vznikl Folk 

a Country Club, pořádaly se zde i folkové večery,  kde vystupovali  Jaroslav 

Hutka, Vladimír Merta i Vlasta Třešňák.

Údajně první folkovou skupinou u nás byl Spirituál kvintet vzniklý roku 

1960, se kterými určitou dobu vystupovali bratři  Nedvědovi. Později se stali 

ústředními postavami skupiny Brontosauři. V druhé polovině 60. let začal hrát 

jihočech Žalman Lohonka a novodobý trubadůr a mluvčí národa Karel Kryl, 

pak  přišli  na  scénu  Jarek  Nohavica,  Karel  Plíhal,  Wabi  Daněk  a  zpívající 

právník  Ivo  Jahelka.  Vlivnými  skupinami  v  tomto  žánru  byly  např.  Javory, 

Hradišťan,  AG Flek  a  Nerez.  Obrovskou  roli  sehrál  festival  folkové  hudby 

Porta,  který  funguje  dodnes,  i  mnoho  méně  známých  folkových  a  country 

festivalů po celé republice.8

Rock

Do české republiky začal rock pronikat počátkem 60. let a je zde zcela 

evidentní  jeho  vazba na zahraniční  vzory.  V  Čechách  se  však  již  rocková 

8  VONDRÁK, Jiří. Legendy folku & country. Brno: Jota, 2004.
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hudba rozvíjela po svém, během dalších dvou desetiletí  vrostla do hudební 

kultury a do vnímání posluchačů a získala svoji  tvář. Dokázala reagovat na 

rockové hudební trendy a někteří čeští hudebníci se mohou co do náročnosti 

tvorby  s  mnoha  zahraničními  interprety  směle  srovnávat.  Největší  vývoj 

probíhal  z  pochopitelných  důvodů  nejprve  v  metropoli,  odkud  se  šířil  do 

dalších míst republiky. 

Fenoménem se stala např. skupina Olympic v čele s Petrem Jandou, 

jejichž rocková citovost v textech, hudební podání i Jandův přednes se do duší 

mnoha  posluchačů  zapsaly  nesmazatelným  písmem.  Úspěšná  byla  také 

skupina Blue Effect Radima Hladíka nebo Flamengo s Vladimírem Mišíkem. V 

80. letech se již rockový vývoj rozjel na plno, přinesl s sebou mnoho výrazných 

tváří a skupin a také diferenciaci a dělení rocku na podžánry. Kupříkladu hard 

rockové  křídlo  reprezentovala  skupina  Katapult,  jazzové  prvky  začleňovala 

Bohemia, za bluesrock tu byl Žlutý pes a avantgardní odnož rocku zastupoval 

Pražský výběr. Za potomka rocku se dá považovat heavy metal, který u nás 

začala hrát skupina Arakain. Heavy metal se dále může dělit na black metal, 

speed metal,  hardcore, trash a mnoho dalších odnoží, jejichž jména (natož 

stylová specifika) nejsou jednoduše zmapovatelná, protože si skupiny vymýšlí 

i přívlastky pouze jim vlastní.

I přes zřejmé obtíže při aplikaci rockové melodiky, rytmiky a frázování 

na český jazyk a cenzuru se rock stal pevnou součástí naší scény a začal se 

tvořit stálá klubová centra. Známé byly ve své době kluby Karkulka (Karlínský 

kulturní kabaret), s ním související Olympik či známý Music f klub, ke kterému 

se  ještě  vrátíme.  (www.popmuseum.cz)  Velkou  roli  v  životě  klubů  hrály 

soutěže  mládežnických  kapel  a  festivaly.  Rock  se  stal  také  nástrojem 

politického odporu. Pořádaly se různé undergroundové koncerty jen pro zvané 

publikum, kde necenzurované kapely a jednotlivci hráli své písně svobodně i 

přes hrozbu zatčení.

Punk

Za zmínku stojí  také punkové hnutí,  pro které se díky nesvobodě a 

špatným  životním  podmínkám  v  době  komunismu  vytvořila  úrodná  půda. 

Nejedná se o odnož rocku, ale samostatné hnutí původem z Velké Británie. V 
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Československu vypuklo ve dvou vlnách – první v letech 1978-85 a druhá v 

letech 1985-89. O nějakém všelidovém převratu však nemůže být řeč, punk 

byl výhradně součástí undergroundu, protože odporoval téměř všem ideálům 

vládnoucí strany. Hlavním rysem punku je paušální odmítání společenských 

norem a hodnot, záměrná provokace jako způsob a náplň života, výjimečná 

skupinová jednota a využívání jasných vnějších znaků příslušnosti ke skupině.

Klubová hudba po roce 1989

Po Sametové revoluci u nás vývoj rocku a ostatních zavedených stylů 

plynule pokračoval, ale musel se adaptovat na úplně nové komerční i sociální 

podmínky.  Díky otevření hranic,  odstranění  informačních bariér  a rychle  se 

rozvíjejícím technologiím všeho druhu, k nám také mohly takřka bez zpoždění 

přicházet  nové  světové  trendy,  které  mocně  ovlivnily  pražskou  klubovou 

scénu. Hlad po západní kultuře a orientace tímto směrem jsou po tak dlouhé 

izolaci  naprosto pochopitelné, proto se většina novinek přejímala hlavně ze 

západní Evropy a USA. 

Hip hop

Hip hop vznikl v USA už v sedmdesátých letech 20. století, ale až do 

počátku  let  devadesátých  se  tato  hudba  provozovala  jen  v  úzkém  a 

nepřístupném společenství afroameričanů. Český posluchač se tak k ní mohl 

dostat  okamžitě poté,  co tento styl  spatřil  světlo hudebního světa a stal  se 

známým,  neboť  svobodná  porevoluční  média  mu  tento  nový  styl  mohla 

naservírovat v libovolných dávkách.

První  část  názvu „hip“  znamená módní  nebo současný a „hop“  značí 

tanec  či  pohyb.  Už  ze  samého  názvu  je  patrné,  že  se  nejedná  pouze  o 

hudební styl. V hip hopu jde i o tanec (zejména breakdance) a graffiti, což je 

sprejování na zdi budov, které se postupně ze značkování teritoria městskými 

gangy transformovalo na někdy i dost náročný a hodnotný druh umění.

Co se týče textové tématiky, ta byla již od svého vzniku ryze městská.  I u 

nás  pojednává  nejčastěji  o  životě  ve  městech.  Hlavním  propagovaným 

ideálem  je  nutnost  tolerance  a  dialogu,  což  je  doménou  hlavně 

východoevropského hip hopu. Často se v textech mluví o bezútěšnosti života 
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a  kritice  konzumu,  mediální  manipulace  a  globalizace.  S  původním 

černošským  hip  hopem  má  naše  scéna  společnou  sociální  a  politickou 

tématiku, která se vyskytuje ve většině písní. Oproti americkým kořenům však 

mezi klíčová témata nepatří rasová nesnášenlivost.

Na koncertech zpravidla hraje hip hop tzv. „crew“ - skupina lidí skládající 

se z DJe, který pouští podklady a hudbu z gramofonových desek a několika 

MC, tedy rapperů, kteří způsobem mezi zpěvem a mluveným slovem sdělují 

své  myšlenky  a  historky.  Takto  složená skupina  se  nadá nazvat  kapelou, 

protože nedisponuje žádnými hudebními nástroji. Hip hopová hudba tak leží 

na  pomezí  mezi  hudbou  živou  a  reprodukovanou.  Právě  relativně  snadná 

dostupnost co se týče vybavení a nevelké nároky na hudební nadání (týká se 

pouze melodičnosti,  rytmus je jednou z nejdůležitějších složek) je jednou z 

pravděpodobných příčin tak široké obliby hip hopu.

Mezi průkopníky stylu u nás patřila formace Manželé s albem Jižák z 

roku  1990.  Okolo  roku  1993  vznikly  legendy  WWW  a  Peneři  strýčka 

Homeboye. První baštou hip hopové komunity se stal  pražský klub Alterna 

Komotovka. Z dalších skupin můžeme jmenovat skupiny Chaozz nebo Indy a 

Wich. 

V  současné  době,  kdy  se  většina  hudebních  klubů  prezentuje  jako 

multižánrová lze hip hopové skupiny slyšet i ve známých pražských klubech 

jako Rock Café, PopoCafePetl, Lucerna Music Bar, Chapeau Rouge a Abaton 

a také v klubech Červ, Venue Club či Matrix club.

Ska

Dalším stylem, který se u nás plně rozvinul až po revoluci a zaslouží si 

svou kapitolu  je  ska.  Jeho vznik  se datuje  do  60.  let  20.  stol.,  kdy ostrov 

Jamajka  získal  nezávislost  na  Velké  Británii  a  dobrá  nálada obyvatel  dala 

vzniknout novému druhu hudby. Jamajští hudebníci začali kombinovat tradiční 

domácí hudbu, zvanou mento, s moderními styly populární hudby jako je jazz, 

R'n'B či soul. S vlnou jamajských imigrantů se ska dostalo na Britské ostrovy a 

odtud se začalo šířit dál do světa. Prvním mezinárodně proslaveným hitem se 

stala píseň „My boy lollipop“, u nás dobře známá jako „Mně se líbí Bob“ z 

filmového  muzikálu  Rebelové.  Podstatou  ska  je  pozitivní  přístup  k  životu, 
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antirasismus, nekonformní způsob života a sklony k anarchismu. Lidé, kterým 

je  tento  styl  blízký,  většinou  nesouhlasí  s  přemírou  kontroly  a  řízení  ve 

společnosti. Písňové texty bývají často chytré a angažované.

U nás měla většina populárních interpretů, včetně Pavla Bobka či Karla 

Gotta, ve svém repertoáru nějaký hit, který se ska v mnohém podobal. Vlnu 

opravdového ska však u nás nastartovala až skupina Sto zvířat, která vznikla 

v Praze roku 1990 a zakladatelé byli v té době žáky základních a středních 

škol. Po nich se proslavily skupiny Tleskač, Prague Ska Conspiracy, Fastfood 

a The Chancers.

V Praze se ska začínalo  hrát  v  žižkovském klubu Propast  a  poté na 

Strahově v 007.  V dnešní  době můžete ska kapely slyšet  např.  v  klubech 

Vagón,  Rock  Café,  Modrá  Vopice,  na  Žižkově  v  Exitu  Chmelnice,  XT3, 

Matrixu, Jet Clubu aj.9

9 FIALOVÁ, Martina. Česká Klubová scéna: Aspekty klubové scény a její vliv na hudebnost dospívající  
mládeže. Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze, Katedra hudební výchovy, 2007.
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Klubová scéna dnešní Prahy

Druhá část práce se bude věnovat výsledkům průzkumu klubů ve čtvrtích 

Smíchov a Žižkov. 

Jak už to bývá, vyplula během něj na povrch řada problémů. Především 

to  byla  jistá  neaktuálnost  internetových  informací,  které  se  staly  hlavním 

zdrojem  kontaktů  na  konkrétní  kluby.  Tak  jsem  se  při  telefonických 

rozhovorech kupříkladu dozvěděl, že klub o němž se dá na různých webech 

dočíst dodnes už je několik let zrušený. Podobná sdělení zazněla i od několika 

dalších  bývalých  provozovatelů  hudebních  klubů.  Dalším  problémem  se 

ukázalo být mnohoznačné chápání pojmů „hudební klub“ nebo „music club“. 

V mnoha  takto  definovaných  prostorech  se  s živým  koncertem  nikdy 

nesetkáte, jedná se pouze o reprodukovanou hudbu či DJe, kterým se tato 

práce nevěnuje.

Kvůli těmto skutečnostem se ovšem okruh zkoumaných klubů dost zúžil, 

přestože se na počátku zdály obě čtvrti v oblasti hudebního života mnohem 

rušnější. Tím však může být tato práce pro čtenáře ještě přínosnější, neboť 

z mnoha klubů,  které  se  uvádí,  jsou vybrány jen  ty,  kam si  v dnešní  době 

skutečně může zajít na živý koncert a možná tak ušetří spoustu zbytečného 

hledání a nepříjemností.

U každého klubu je uvedena přesná adresa, webové stránky, žánrová 

polarizace, nejbližší  stanice MHD pro snadné vyhledání spojení a mapa. Po 

několika  větách  představujících  klub  jsou  uvedeny rozhovory  s produkčními, 

které byly mnohdy velmi poučné a příjemné.

Co se týče zajímavých informací získaných od produkčních jednotlivých 

klubů, panuje zde na první pohled množstevní nepoměr. To je dáno různým 

stupněm sdílnosti a ochoty na straně dotazovaných osob, což se bohužel nedá 

žádným  způsobem  ovlivnit.  Od  několika  klubů  se  potřebné  údaje  přes 

opakované  pokusy  o  zkontaktování  nepodařilo  získat  vůbec.  V takových 

případech byly částečně nahrazeny tím, co se dalo zjistit na jejich internetových 

stránkách. Žánrová polarizace byla odvozena podle kapel a interpretů, kteří zde 

v poslední době vystupovali apod.
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Kluby na Smíchově

Futurum

Adresa: Zborovská 82/7, 

150 00 Praha-Smíchov

Nejbližší stanice MHD: tramvajová zastávka Zborovská

Web: http://futurum.musicbar.cz

Preferovaný žánr: zejména hardcore a alternativní hudba

Mapa:

Ze smíchovských klubů má Futurum bezkonkurenčně nejdelší a nejbohatší 

historii.  Jako  hudební  klub  zaštítěný  Československým  svazem  mládeže 

fungoval od padesátých až do devadesátých let nejprve pod názvem Music F 

klub, později jako Futurum. Během této doby byl vždy jedním z centrálních bodů 

pražského hudebního života, přestože mu snižovaly prestiž opakované incidenty 

s neodbytnými  drogovými  dealery.  V roce  1998  byl  klub  kompletně 

zrekonstruován částečně po vzoru Lucerny, neboť oba kluby vlastní Michal Filip.

Interview s     produkční:  

1) Jak jste se dostala k této práci?

Dělala  jsem ji  se svým přítelem Frantou Kotvou a když  on zemřel,  dělám to 

sama. Předtím jsem hrála s kapelou a dělala jsem s hudebními skupinami na 
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umělecké agentuře.

2) Víte jak vznikl název klubu? Mohla byste říct něco o tom, jak byl klub 

založen a jeho začátcích? 

To tak úplně nevím, ten klub je strašně starý. Předtím se tomu říkalo Efko a bylo 

to  spíš  takové  kino  a  bar,  úplně  jinak  postavené,  tady  totiž  proběhla  veliká 

rekonstrukce. Když se podíváte na náš web, měla by tam být historie i fotky.

3) Upřednostňujete ve Vašem klubu určitý styl hudby? Podle čeho vybíráte 

účinkující?

Upřednostňujeme hlavně tvrdší muziku, to znamená hlavně punk a hardcore. Ale 

tím že teď je těch stylů daleko víc než dřív, hrají se tu i jiné žánry. Třeba Divokej 

Bill  sice není  punk,  ale  taky tady hrávají.  Ale  rozhodně jdeme spíš  do tvrdší 

muziky nebo eventuálně alternativní.

4) Vzpomenete si na několik kapel či interpretů, kteří u vás hráli?

Hrála tu spousta známých kapel, jak jsem říkala třeba Divokej Bill, Gaia Mesiah. I 

Lucie tu párkrát byla, ale spíš v rámci nějakého křtu. Pak třeba Žlutý pes, Visací 

zámek nebo Vypsaná fixa. Ale protože ten klub zase neni tak velkej, tyhle kapely 

jdou většinou do větších míst a sem chodí při nějakých speciálních příležitostech 

jako je křest pro novináře apod.

5) Mohla byste nastínit průběh uspořádání koncertu? 

Tím že jsem hrála s kapelou a muziku dělám spoustu let, většinu lidí z branže 

znám,  takže  když  chci  udělat  něco  většího,  oslovím  je.  Začínající  kapely  se 

hodně ozývají samy, někdy se dívám na bandzone, nebo někde něco slyším, co 

se mi líbí.

6) Co považujete při vedení hud. klubu za nejdůležitější?

Nejdůležitější pro klub je aby sem přišli lidi, takže člověk je kolikrát nucen tomu 

podřídit plno věcí. Mě by se hodně líbilo, kdyby se tu daly hrát začínající kapely, 

co ještě tak známý nejsou, ale to zase tolik dělat nemůžeme kvůli nákladům na 

provoz atd.
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Klamovka

Adresa: Podbělohorská 154/3

150 00  Praha-Smíchov

Nejbližší stanice MHD: autobusová zastávka Klamovka

Web: http://www.klubklamovka.cz

Preferovaný žánr: mladé rockové kapely

Mapa:

 

Klamovka  sídlí  v blízkosti  velkého  parku  Klamovka  v krásné 

zrekonstruované  vile.  Těsně  po  revoluci  se  stala  útočištěm  mnoha 

undergroundových  skupin.  Zde  se  také  proslavila  Radůza,  písničkářka 

s harmonikou. Časem se ale tvář klubu hodně změnila a o nynější podobě jsme 

si povídali se slečnou produkční.

Interview s     produkční:  

1) Jak jste se dostala k této práci?

K tomu jsem se dostala proto, že klub je zároveň i dům dětí a mládeže a já jsem 

sem před devíti lety vstoupila do divadelního souboru, který tu zkouší dodnes. 

Tehdejší  vedoucí  si  z nás  postupně  udělala  „pravé  ruce“  a  když  odešla  na 

mateřskou,  převzali  jsme  nedřív  pořádání  táborů  a  dělali  jsme  externisty  na 

nejrůznějších akcích. Pak jsem ještě s jednou holčinou přijala práci produkční na 
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poloviční úvazek.

Takže klub je s DDM hodně úzce propojen? 

Je to jeho součást. Klub Klamovka je vyloženě dům dětí a mládeže, což má za 

následek i to, že se v klubu nesmí pít alkohol a kouřit.

2) Víte jak vznikl název klubu? Mohl byste říct něco o tom, jak byl klub 

založen a jeho začátcích?

Klub i DDM se otevřely někdy po revoluci. Název Klamovka pochází z historie, 

dřív tu byla  venkovská usedlost  Klamovka.  Klub byl  na začátku 90.  let  těžce 

undergroundový, hrál se tu tvrdý rock a alterna a byla u toho hospoda, ale když 

se pak více spjal s DDM, všechny tyhle věci musely pryč.

3) Upřednostňujete ve Vašem klubu určitý styl hudby? Podle čeho vybíráte 

účinkující?

Ono je to spíš tak, že my tolik neoslovujeme kapely, ale ony samy si klub za 

paušální  poplatek  pronajímají  na  koncerty.  Z 90%  tu  hrají  mladé  začínající 

rockové kapely, kterým je většinou pod 18, takže zákaz alkoholu vlastně není až 

takový problém. 

4) Vzpomenete si na několik kapel či interpretů, kteří u vás hráli? 

Ještě za dob undergroundového klubu tu hrála Radůza, v té době neznámá. Měli 

jsme  radost,  že  teď  sem  na  festival,  který  každoročně  pořádáme,  přijela 

brněnská  kapela  Hrozně,  která  spolupracuje  s The  Plastic  People  of  the 

Universe.

5) Mohl byste nastínit průběh uspořádání koncertu?

Většinou nás osloví interpret, že tu chce zahrát. Propagaci si částečně dělá sám 

a  částečně  mu s ní  pomáháme.  Máme webové  stránky  DDM,  stránky  klubu, 

program se posílá do Pražských listů apod. Také máme svojí vývěsku na plakáty 

tady u zastávky. Zdarma nabízíme aparaturu a světla.

6) Co považujete při vedení hudebního klubu za nejdůležitější? 
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Je to práce o lidech, člověk musí být milý a snažit se lidem vyjít vstříc. Často se 

těžko domlouvají termíny na schůzky a člověk se občas musí pokusit i když se 

mu to nehodí. Na druhou stranu je potřeba nají nějakou mez, aby ostatní věděli 

že si nemůžou dovolit všechno. Lidi někdy nesplní, co slíbí, to se týká třeba toho 

alkoholu v klubu. Zkrátka „důvěřuj, ale prověřuj“.

Jazz Dock

Adresa: Janáčkovo nábřeží 2

150 00 Praha Smíchov

Nejbližší stanice MHD: autobusová / tramvajová zastávka Arbesovo náměstí

Web: http://www.jazzdock.cz/

Preferovaný žánr: jazz a blues

Mapa:

Klub Jazz Dock nepatří  k tradičním jazzovým klubům minulé éry,  ale  za 

svou poměrně krátkou existenci si získal velikou oblibu a v některých ohledech 

své  zavedené soupeře  předčil.  Klub  má krásné umístění  téměř  na  vodě,  jak 

napovídá jeho název a za prosklenými stěnami si můžete užívat živých koncertů 

co  hrdlo  ráčí,  neboť  poloha  a  akustické  řešení  klubu  prý  nadobro  zamezily 

obvyklým  potížím  s rušením  nočního  klidu.  V klubu  hrálo  mnoho  předních 

jazzových interpretů z celé Evropy. Koncertuje se tu doslova denně, většinou se 

28

http://www.jazzdock.cz/


za večer vystřídají dvě, někdy i tři formace. Sympatické je i vstupné pro juniory a 

seniory za 90Kč.

Interview s     produkčním:  

1) Jak jste se dostal k této práci?

Měl jsem předchozí zkušenosti s hudbou jako aktiní hudebník -klávesista, 

jednou jsem se zeptal náhodou majitele budoucího klub,jestli má někoho na 

dramaturgii a po několika dlouhých hovorech o koncepci a zaměření jsme se 

shodli, že to asi půjde.. 

2) Víte jak vznikl název klubu? Mohl byste říct něco o tom, jak byl klub 

založen a a jeho začátcích?

Název vznikl podle toho,že klub leží přímo u vody a působí vizuálně jako 

přístavní dok - odtud název Jazz Dock.

3) Upřednostňujete ve Vašem klubu určitý styl hudby? Podle čeho vybíráte 

účinkující? 

Primární styl je jazz a blues,ale stále více vybočujeme i do jiných žánrů - 

příbuzných hudebních stylů apod. Důležitá je kvalita hudby a originalita 

skupiny.

4) Vzpomenete si na několik kapel či interpretů, kteří u vás hráli? 

Stovky interpretů, z nejlepších tito: John Abercrombie, Lee Konitz, Chris 

Potter, Kurt Rosenwinkel, Mark Turner atd. atd.

5) Mohl byste nastínit průběh uspořádání koncertu?

Někdy se ozývám já interpretům, někdy naopak. Chodí velké množství nabídek i 

ze zahraničí, musí se to vždy procedit, co je dobré a co ne... 

6) Co považujete při vedení hudebního klubu za nejdůležitější? 

Dbát na kvalitu všech složek, propagaci, dobré podmínky pro umělce...
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Gox Music Club

Adresa: Nádražní 600/76

150 00 - Praha Smíchov

Nejbližší zastávka MHD: tramvajová zastávka Na knížecí

Web: http://www.goxclub.cz/

Preferovaný žánr: multižánrový

Mapa:

Jméno klubu Gox asi většině čtenářů nebude příliš známé, ale jistě by jim 

mohl pomoci jiný název – Bunkr. Klub Gox je totiž pokračováním slavného klubu 

Bunkr,  založeného v roce  1991 Richardem Nemčokem,  který se  nacházel  na 

Petrském náměstí  v Praze 1 v prostoru bývalého protileteckého krytu.  Klub si 

vybudoval  skvělou  pověst  doma  i  v zahraničí,  ale  roku  1997  byl  na  základě 

soudního rozhodnutí  obsazen  policií  a  jeho  činnost  ukončena.  Soudní  příkaz 

iniciovala městská část. Klub a jeho nepříjemné projevy v okolí vadily místním 

obyvatelům a  policii,  která  upozorňovala  na  dealery drog  v jeho prostorách.10 

Bunkr byl později nově otevřen na Smíchově. Nyní však v prostorách sídlí klub 

Gox, který se k historickým souvislostem s Bunkrem nijak nehlásí.

Co se týče hudebního zaměření, z programu na webu se dá snadno usoudit 

10  ČERMÁKOVÁ, Monika. Znovuotevření proslulého klubu Bunkr v Pražské tržnici se blíží [online]. [cit. 
2011-04-02]. Dostupné na: < http://zpravy.idnes.cz/znovuotevreni-prosluleho-klubu-bunkr-v-prazske-
trznici-se-blizi-p9l-/domaci.asp?c=A000831115048praha_dky>.
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na multižánrový klub. Čtvrtky většinou patří jazzu, středy DJům, občas se objeví i 

metalový koncert či rap.
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Hudební kluby na Žižkově

Exit Chmelnice

Adresa: Koněvova 2597/219

130 00  Praha-Žižkov

Nejbližší stanice MHD: tramvajová zastávka Chmelnice

Web: http://www.exitchmelnice.cz

Preferovaný žánr: metal, hard rock

Mapa:

Na tvrdší hudbu se zaměřuje klub Exit Chmelnice. Přes poněkud odlehlou 

polohu se nezdá, že by měl o návštěvníky nouzi. Klub je zaměřený zejména na 

metal, což se odráží i v interiéru a nástěnných malbách v sále.

Interview s     produkčním:  

1) Jak jste se dostal k této práci?

Náhoda + předchozí zkušenosti s muzikou. 

2) Víte jak vznikl název klubu? Mohl byste říct  něco o tom, jak byl klub 

založen a a jeho začátcích? 

Klub  EXIT  Chmelnice  funguje  v  prostorách  legendárního  JUNIOR  CLUBU 

CHMELNICE, svého času nejlepšího rockového klubu v republice. Klubu, kde 

bylo velkou ctí a přáním hrát. Po ukončení provozu a větší odmlce zde vnikla 
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diskotéka s názvem Dělová Koule, následovala diskotéka EXIT Chmelnice a nyní 

se z  toho stává music  hall  EXIT Chmelnice  s  kapacitou cca 500 lidí,  kde  je 

možnost poslouchat živou muziku: pop, rock, metal atd.. 

3) Upřednostňujete ve Vašem klubu určitý styl hudby? Podle čeho vybíráte 

účinkující? 

Upřednostňujeme metal všech odnoží, hard rock, rock, účinkující vybíráme podle 

kvality,  na  druhé  straně  je  v  oblibě  skupin,  agentur  a  organizátorů  si  klub 

pronajmout. 

4) Vzpomenete si na několik kapel či interpretů, kteří u vás hráli? 

Jorn Lande, Blaze Bayley ( ex Iron Maiden ), Paul DiAnno ( ex - Iron Maiden ), 

Jon Oliva ( ex -Savatage ), Winger, Vicious Rumors, Ritchie Kotzen, Tleskač, 

Eric Singer ( Kiss ), Magnum, Sonic Syndicate, Hatebreed, Anathema, Evergrey, 

Iron  Butterfly,  Y  &  T,  Dark  moor,  Black  Majesty,  Crematory,  Living  Jarboe  a 

mnoho dalších světově známých skupin a umělců.

5) Mohl byste nastínit průběh uspořádání koncertu?

Ve většině případů se ozývají agentury, organizátoři a skupiny se zájmem v klubu 

Exit  Chmelnice  uspořádat  koncert,  my  zajišťujeme  PA  Systém,  zvukaře, 

osvětlení,  šatnáře,  ochranku,  pokladní,  reklamu  v  radiu,  výlep  plakátů  uvnitř 

klubu a podle přání i catering. 

6) Co považujete při vedení hud. klubu za nejdůležitější? 

Nejdůležitější  je  vytrvalost,  oboustranně  vstřícné  jednání,  stylová  hudební 

koncepce, postupné zkvalitňování produkce ještě známějšími a populárnějšími 

interprety, udržet si pozici metalové a hardrockové bašty v Praze. Dobře víme, že 

jsou tyto  styly  alespoň v  Praze nebývale opomíjeny,  přestože svou početnou 

fanouškovskou základnu mají.
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Jet Club

Adresa: Orebitská 726/5

130 00  Praha-Žižkov

Nejbližší stanice MHD: autobusová zastávka U památníku

Web: http://www.jetclub.cz

Preferovaný žánr: multižánrový

Mapa:

Jet Club leží v srdci Žižkova a je pohostinný ke kapelám všech žánrů a stylů.

Interview s     produkčním a provozovatelem:  

1) Jak jste se dostal k této práci?

Práci?  Není  to  moje  práce,  moje  práce  je  kolem  stavění...  Měl  to  být  spíš 

koníček, vize tří  lidí o klubu, kterej  spolu otevřou a každej se bude tak nějak 

starat o něco a tím to ani pro jednoho nebude práce, ale spíš zábava... Iluze... 

Realita je trochu jiná, kdo to zkusil, ví moc dobře, jak to je. 

2) Víte jak vznikl název klubu? Mohl/a byste říct něco o tom, jak byl klub 

založen a jeho začátcích? 

Celej  klub  jsme od  základu  postavili  vlastníma rukama,  doslova!  Původně to 

mělo být víc o tech-klubové scéně, ale postupem času jsme tohle eliminovali a 

dali prostor spíš kapelám. Název klubu, původně se klub měl jmenovat Kamufláž, 
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jak jsme tři, tak jsme to tak dlouho probírali a bylo potřeba otevřít se jménem 

klubu, až se přítel společnice naštval a přišel se jménem a logem a u toho už 

zůstalo.

3) Upřednostňujete ve Vašem klubu určitý styl hudby? Podle čeho vybíráte 

účinkující?

Ne, určitě ne, jsme multižánrový klub... To je jako otázka jestli do klubu pouštíme 

jen určitou sortu lidí... Naší snahou je, narozdíl od konkurenčních klubů tady na 

Žižkově,  být  opravdu multižánroví...  I  když  to  je  v  současném trendu a je  to 

možná i jednodušší oslovit pouze určitou klientelu a naučit jí na ty naše koncerty 

chodit, ale pro nás je důležité být v hudbě nestranní. Jsme rádi když si u nás 

poprvé zahraje nějaká mladá kapelka, kterou pak s odstupem času slyším hrát 

na  českých  festivalech.  Dáváme  prostor  všem  kapelám,  hlavně  mladým 

začínajícím, které si mohou odzkoušet, jaké to je přejít ze zkušebny na podium.. 

4) Vzpomenete si na několik kapel či interpretů, kteří u vás hráli? 

Za těch osm let?! Je to množství kapel. Jen v rychlosti  -  Půlnoční Marie, CZ, 

Vychcaný knedlíky. Jsou to mraky kapel, některý ti utkvějí v hlavě kvůli muzice, 

některý mají zajímavej název a některý jen kvůli jedinci.

5) Mohl byste nastínit průběh uspořádání koncertu?

Je to poměrně jednoduchý proces a jsme v tomto ohledu dost pružní. Nabídky ke 

hraní jsou na různých webech a obesíláme i kapely, pokud nám kapelka zavolá 

že si chce u nás zahrát, tak domluvíme datum a podmínky. Veškeré podmínky 

ohledně finanční stránky koncertu jsou na našem webu, bohužel je vše byznys a 

i mi musíme být praktičtí, musíme platit nájem a tak...

6) Co považujete při vedení hud. klubu za nejdůležitější?

Pevný nervy a vytrvalost, v týhle době je to neustálej boj o přežití...
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Kain

Adresa: Husitská 106/1

130 00  Praha-Žižkov

Nejbližší stanice MHD: autobusová zastávka U památníku

Web: http://www.kain.cz

Preferovaný žánr: metal, rock

Mapa:

Dalším žižkovským sídlem tvrdé muziky se zdá být klub Kain. Už při prvním 

pohledu  do  programu na  jeho  stránkách  má člověk  před  očima téměř  samý 

metal.

Klub  nastartoval  svoji  činnost  v roce  2000.  Vyjádření  produkčního  se 

bohužel nepodařilo získat a ani žádné zmínky z poměrně dlouhé historie se na 

webu vyčíst nedají. Přesto je však z nabitého programu jasné, že klub funguje 

tak, jak má. Koncerty se konají téměř každý den. 
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Matrix

Adresa: Koněvova 13

130 00 Praha - Žižkov

Nejbližší stanice MHD: autobusové zastávky Tachovské náměstí či Rokycanova

Web: http://www.matrixklub.cz/

Preferovaný žánr: multižánrový

Mapa:

Hudební klub Matrix byl založen v roce 2003. Pořádají se zde jak koncerty 

nejrůznějších druhů hudby, tak diskotéky. Můžete tu slyšet i  dechovku v rámci 

akce Lidovka na Koněvovce. Bližší údaje o historii se z webu zjistit nepodařilo. 

Interview s     produkčním:  

1) Jak jste se dostal k této práci?

Mám rád odjakživa muziku.

2) Víte jak vznikl název klubu? Mohl byste říct něco o tom, jak byl klub 

založen a a jeho začátcích? 

Název nevím, historie je k nalezení na webu. 

3) Upřednostňujete ve Vašem klubu určitý styl hudby? Podle čeho vybíráte 

účinkující? 
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Ne, důležité je, aby pořady vydělaly na provoz klubu, což je v Čechách už

tak velká řehole. 

4) Vzpomenete si na několik kapel či interpretů, kteří u vás hráli? 

Ano.

5) Mohl byste nastínit průběh uspořádání koncertu?

Děláme všechny možnosti, od našich produkcí, až po čistý pronájem prostoru, 

čili všechny možné varianty. 

6) Co považujete při vedení hud. klubu za nejdůležitější? 

To těžko říct, ale pro klub považujeme za důležité, když lidé přijdou, 

aby si odnesli hezký zážitek a byli spokojeni.

Parukářka

Adresa: Sabinova 277/10

130 00  Praha-Žižkov

Nejbližší stanice MHD: autobusová zastávka Rokycanova

Web: http://www.parukarka.cz

Preferovaný žánr: multižánrový

Mapa:
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Parukářka  je  klub  dosti  undergroundového  ražení,  k tomu  s nádechem 

ilegality  neboť  mu  několikrát  hrozilo  úřední  zrušení.  Přesto  to  v bývalém 

protiatomovém krytu stále žije.

Interview s     produkčním:  

1) Jak jste se dostal k této práci? 

V muzice se pohybuju ať jako hudebník, zvukař nebo organizátor koncertů přes 30 

let.

 

2) Víte jak vznikl název klubu? Mohl byste říct něco o tom, jak byl klub 

založen a a jeho začátcích? 

My se vlastně jmenujem Parukářka underground - music and climbing club, vznikl 

tak,  že  si  dva  horolezci  pronajali  kus  protiatomovýho  krytu,  že  si  tam  udělají 

klubovnu horolezeckého oddílu a že měli rádi muziku přibrali kámoše muzikanta, 

aby jim tam hrál.

3) Upřednostňujete ve Vašem klubu určitý styl hudby? Podle čeho vybíráte 

účinkující? 

Styl není rozhodující, preferujeme autorskou tvorbu.

4) Vzpomenete si na několik kapel či interpretů, kteří u vás hráli? 

Z českých - Garage, Majklův strýček, Extempore, Joe Karafiát, spousta punkových 

a alternativních.  Chodí  také nabídky ze zahraničí,  spousta kapel  tu taky hrála, 

naposled třeba New York Junk.

5) Mohl byste nastínit průběh uspořádání koncertu? 

Je to různý, někdy si pořádaj kapely koncert samy, udělaj propagaci, vyberou si 

vstupný a platěj jen za zvuk,nebo to pořádáme my a platíme kapelám, popř. Djs.

6) Co považujete při vedení hud. klubu za nejdůležitější? 

Slušnost, ale to platí v každym byznysu.
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Palác Akropolis

Adresa: Kubelíkova 1548/27 

130 00  Praha-Žižkov

Nejbližší stanice MHD: tramvajová zastávka Lipanská

Web: http://www.palacakropolis.cz

Preferovaný žánr: alternativní scéna

Mapa:

Palác  Akropolis  postavil  architekt  Svoboda již  ve  třicátých  letech v době 

první  republiky jako víceúčelový dům.  Bylo  zde divadlo,  restaurace a byty.  Po 

různých  osudech  budovu  roku  1991  koupila  Žižkovská  divadelní  a  hudební 

agentura  a  za  pomoci  nadace Pražská pětka  ji  zprovoznila.  Dnes je  Akropole 

vyhlášeným  multikulturním  prostorem,  kde  vystupují  i  nejlepší  čeští  umělci  a 

samozřejmě hosté ze zahraničí.

Interview s     produkčním:  

1) Jak jste se dostal/a k této práci?

Předchozí zkušenosti s hudbou.

2)  Víte  jak  vznikl  název klubu?  Mohl  byste  říct  něco o tom,  jak  byl  klub 

založen a jeho začátcích?

Ptal jsem se na to již několikrát, ale nikdo mi to není schopen říci. Stavba vznikla v 
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roce 1927 - architekt Rudolf V. Svoboda. Nazval to Divadlem Akropolis, ale neví se 

proč tímto jménem.

 

3) Upřednostňujete ve Vašem klubu určitý styl hudby? Podle čeho vybíráte 

účinkující? 

Většinou alternativní scéna.

 

4) Vzpomenete si na několik kapel či interpretů, kteří u vás hráli? 

Mnoho, stačí se podívat do programu na stránkách, měla by tam být i historie.

Poslední dvě otázky byly ponechány bez komentáře.

XT3

Adresa: Rokycanova 707/29

130 00  Praha-Žižkov

Nejbližší stanice MHD: autobusová zastávka Rokycanova

Preferovaný styl: multižánrový

Web: http://www.xt3.cz

Mapa:

V programu žižkovského klubu XT3 převažuje slovo rock, přesto se nedá 

nazvat jinak, než multižánrový. Najdou se v něm totiž styly jako punk, crossover, 
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metal, jazz atd. Zajímavým projektem klubu je soutěž mladých, amatérských kapel 

s názvem Starter live, kde vždy za jeden večer vystoupí tři kapely a vítěze určí 

svými hlasy diváci.

Vyjádření produkčního se získat nepodařilo.
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Závěr

Cílem bakalářské práce bylo zpracovat historii hudebních klubů a populární 

hudby v Praze, zmapovat jaké kluby se nacházejí ve čtvrtích Smíchov a Žižkov a 

jaké druhy hudby se zde hrají.

V první  části  práce  byla  popsána  historie  populární  hudby  a  pražských 

hudebních klubů od kramářské písně až po trendy, které ovlivňují klubovou scénu 

dnes.

Ve druhé části je zahrnut průzkum hudebních klubů ve vybraných čtvrtích. 

Co se týče Smíchova, z okruhu zkoumaných klubů zůstaly pouze čtyři. V těchto 

čtyřech klubech je žánrová polarizace rozdílná. Z nich Klamovka není již ani tak 

hudebním, jako spíše kulturním klubem. Častěji se zde konají divadla a přednášky 

než koncerty. Jazz Dock je velmi činný klub zaměřený zejména na jazz a blues, 

Futurum se zaměřuje na koncerty tvrdší hudby, která dostane publikum do varu a 

na parket. V klubu Gox je možné slyšet mnoho různých žánrů.

Na  Žižkově  je  počet  hudebních  klubů  vyšší.  Máme  zde  dvě  centra 

metalových  a  hard  core  koncertů  Kain  a  Exit  Chmelnice,  alternativní  Palác 

Akropolis  a multižánrové Jet Club, Parukářku, Matrix a XT3. 

Po porovnání klubů obou čtvrtí můžeme bez obav tvrdit, že na Žižkově je 

hudební život rozmanitější a bohatší, zdá se, že klubový život tu má lepší zázemí, 

protože  se  zde  pořádá  velké  množství  koncertů  a  přesto  se  tolik  klubů  uživí. 

Obecně se dá vypozorovat, že je zde větší tendence ke hraní tvrdší hudby. To 

může  částečně  souviset  s jeho  socio-ekonomickým  vývojem  –  Žižkov  byl 

oproti ostatním čtvrtím už od dávných dob tak trochu Divokým západem, čtvrtí 

dělníků  a  ostrých  hochů.  Na Smíchově  mají  kluby jednodušší  situaci  v oblasti 

konkurence, neboť každý z nich hraje trochu jiné žánry. V obou čtvrtích kombinuje 

většina  klubů  hledání  interpretů  s pronájmem klubu  těm,  kteří  se  ozvou  sami. 

Zajímavé  je  sledovat,  co  jednotliví  produkční  považují  na  své  práci  za 

nejdůležitější.  Takové  záležitosti  si  však  zaslouží  další  systematický  a 

dlouhodobější průzkum, který již přesahuje rámec a možnosti této práce.

43



Použitá literatura:

KOTEK, Josef. Dějiny české populární hudby a zpěvu: do roku 1918. Praha: 
Academia, 1994.

MÍKA, Zdeněk. Zábava a slavnosti staré Prahy. Praha: Ostrov, 2008.

TAGG, Philip. Analysing popular music: theory, method and practice [online]. [cit. 
2011-3-25]. Dostupné na: <http://www.tagg.org/articles/pm2anal.html>.

KRUPIČKA, Miroslav. Historie rozhlasu v kostce [online]. [cit. 2011-3-15]. 
Dostupné na: 
<http://www.rozhlas.cz/rozhlasovahistorie/historie/_zprava/682506>

KOTEK, Josef. Dějiny české populární hudby a zpěvu: 1918-1968. Praha: 
Academia, 1998.

DOMINÁK, Ivan. Můj život s jazzem. Praha: Ekopress, 2003.

DORŮŽKA, Lubomír. Český jazz mezi tanky a klíči. Praha: Torst, 2002.

VONDRÁK, Jiří. Legendy folku & country. Brno: Jota, 2004.

FIALOVÁ, Martina. Česká Klubová scéna: Aspekty klubové scény a její vliv na 
hudebnost dospívající mládeže. Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze, Katedra 
hudební výchovy, 2007.

ČERMÁKOVÁ, Monika. Znovuotevření proslulého klubu Bunkr v Pražské tržnici se 
blíží [online]. [cit. 2011-04-02]. Dostupné na: < 
http://zpravy.idnes.cz/znovuotevreni-prosluleho-klubu-bunkr-v-prazske-trznici-se-
blizi-p9l-/domaci.asp?c=A000831115048praha_dky>.

44



Přílohy

Futurum

Klamovka

45



Jazz Dock

Gox

46



Exit Chmelnice

Jet club

47



Kain

Matrix

48



Parukářka

Palác Akropolis

49



XT3

50


