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Úvod 

 Autorská písnička vždy byla a doposud je neopomenutelnou součástí hudebního 

života. Velký rozkvět českého písničkářství nastal v 60. letech minulého století, kdy z něj 

vykrystalizoval nový žánr, kterému se začalo říkat folk. 

 Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala osobnost písničkáře Vladimíra Merty, 

který stál právě u zrodu českého folku a dodnes patří mezi uznávané písničkářské ikony, 

čímž se dostal do širokého hudebního povědomí. K volbě tohoto tématu jsem došla díky 

své účasti na několika hudebních kurzech, na nichž Merta působil jako lektor, což 

podnítilo můj zájem o jeho hudební činnost. 

I když je Mertovo jméno spjato především s folkem, málokdo ví, že vystudoval dvě 

vysoké školy a má velmi široké hudební zaměření, které nespočívá pouze ve folkové 

hudbě. Mertova tvorba totiž vedle autorských písní zahrnuje také například hudbu 

filmovou či hudební improvizace a experimenty na pomezí žánrů. Kromě toho se věnuje i 

hudební interpretaci a své bohaté zkušenosti z letité hudební praxe se snaží předat žákům 

na svých kurzech a prostřednictvím svých příruček. 

 Cílem této práce je zmapování současných i minulých hudebních aktivit Vladimíra 

Merty. V první kapitole chci přiblížit Mertův životopis, jehož stěžejní částí je umělcův 

hudební vývoj. Vedle hudby jsou zde zmíněny také další obory, kterými se Vladimír Merta 

zabýval či doposud zabývá. Patří mezi ně literatura, architektura a film. 

 Ve druhé části popisuji Mertovu skladatelskou a interpretační činnost, která 

zahrnuje písňovou tvorbu, skládání filmové hudby a interpretaci skladeb. Tato část také 

obsahuje výčet hudebních nosičů s krátkými anotacemi. 

 Třetí a zároveň i závěrečná kapitola práce je zaměřena na Mertovy pedagogické 

aktivity, a to konkrétně na hudební příručky a kurzy. 

 Tato práce by měla přiblížit Mertovu osobnost v celé její šíři, přičemž zvláštní 

důraz bude kladen na hudební činnost.  
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1 Životopis 

1.1 Rodinné zázemí 

Vladimír Merta se narodil 20. ledna 1946 v Praze v rodině Augustina a Ludmily 

Mertových. Oba rodiče pocházeli z ostravských Radvanic, dřívějšího hornického 

předměstí, které je dnes součástí Ostravy. Radvanice Vladimír pravidelně navštěvoval do 

svých patnácti let.1 

Vladimírův otec, Ing. Augustin Merta, CSc., patřil k zakladatelům informační vědy 

u nás. Jeho hlavní přínos spočíval v konstituování a rozpracování teorie informační vědy, 

v tehdejším pojetí „sociální informatiky“, které se věnoval v řadě studií, zejména ve své 

kandidátské práci vydané v roce 1970 pod názvem Společenské aspekty komunikace 

odborných informací. Jeho teoretický zájem o obor však nebyl akademický, ale pramenil 

především z vlastních praktických zkušeností a poznatků z budování informačních systémů 

v konkrétních oborech a institucích.  

Augustin Merta byl také vyznamenán Junáckým křížem a válečnými medailemi Za 

chrabrost, Za zásluhy a za členství v Čs. obrněné brigádě ve Velké Británii. Po válce 

obdržel Pamětní medaili k 20. výročí osvobození ČSSR (1965), Pamětní medaili k 50. 

výročí ukončení 2. světové války (1995) a Medaili k 55. výročí konce 2. světové války 

(2000). V roce 1942 se totiž s manželkou Ludmilou dostal ilegálně přes rakouské Alpy a 

Lichtenštejnsko do Švýcarska, kde byli krátce uvězněni v Buchsu. Po intervenci vedoucího 

Československé kanceláře při Společnosti národů v Ženevě dr. Jaromíra Kopeckého byli 

oba propuštěni a spolupracovali s kanceláří až do podzimu 1942. Protože se Merta hlásil 

do československé zahraniční armády, byl pověřen ilegálním převodem skupiny osmi 

vedoucích vojáků československé armády do Marseille. Po německém záboru zbytku 

Francie ovšem museli pokračovat dále ilegálně přes Pyreneje do Španělska, kde však byla 

celá skupina zatčena frankovskou policií a uvězněna v Geroně a Barceloně a později 

převezena do koncentračního tábora v Miranda de Ebro v Katalánsku. Na jaře 1943 byl 

tábor rozpuštěn a Merta se spolu se skupinou šedesáti Čechů a Slováků dostal přes 

                                                                 

1 Ústní sdělení V. M. 
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Gibraltar konvojem do Velké Británie, kde vstoupil do československé zahraniční armády 

a kde se jako tankista účastnil invaze do Francie a operace obléhání přístavu Dunkerque. 2 

Po svém otci Vladimír zdědil mnohé umělecké sklony, jelikož se Augustin Merta 

zabýval výtvarným uměním a hrou na housle. Vladimírova maminka Ludmila, jejíž profesí 

bylo knihovnictví, si zpívala při práci a k hudbě vedla i oba své syny. Vladimírův o dva 

roky mladší bratr hrál na kytaru a dodnes inklinuje spíše k trampským písním. 

Vladimír Merta je ženatý s psychoterapeutkou Lucií Luckou a spolu mají dvě 

dcery. Sára pracuje jako letuška v Irsku, Rebeka je sociální pracovnicí v Nizozemsku.3 

 

1.2 Vzdělání 

Vladimír Merta navštěvoval osmiletou Základní školu Františka Křížka v Praze 7, 

poté přešel na tříleté všeobecné gymnázium na Dimitrovově náměstí, kde maturoval 

v r. 1964. 

Po maturitě začal studovat architekturu na ČVUT v Praze, kde získal titul inženýr 

architekt v roce 1971. Během studia byl i členem studentského parlamentu (1968). 

Po absolvování ČVUT se vydal ještě studovat filmovou a televizní scenáristiku a 

režii na pražské FAMU, kterou zakončil v roce 1976 absolventským filmem Smrt krásných 

srnců podle literární předlohy Oty Pavla. 

 Pokud jde o Mertovo hudební vzdělání, začal v šestnácti letech navštěvovat lekce 

hry na kytaru na Lidové škole umění v Josefské ulici na Praze 1 u prof. Bayerleho, kde si 

osvojil základy palcové techniky hry4. Výuka však trvala pouze rok a půl, jelikož Merta 

příliš necvičil a tudíž podle jeho profesora další výuka neměla velký význam. Merta se pak 

učil hrát na kytaru jako samouk, a to kuriózním způsobem – odposloucháváním písní z 

rádia Luxembourg. Odposlechem se naučil techniku hry Joan Baez, od níž pochytil 

základy rozkladu akordů. Dále se přiučil od Peta Seegera, který měl speciální techniku hry 
                                                                 

2 SCHWARZ, J. Národní knihovna ČR [online]. 2004 [cit. 2011-05-14]. Augustin Merta - život a dílo. 

Dostupné z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/nkkr0403/0403169a.html>.  

3GÖTH, J. Sopečný muž Vladimír Merta. Instinkt. 4. 2. 2010, 5, s. 12.  

4 Jedná se o nezávislý pohyb palce proti prstům, který umožňuje hrát současně nezávislý bas, přiznávky a 

sólové výplně (pozn. aut.). 
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na pětistrunné banjo. Mertu také samozřejmě ovlivnil jeho velký vzor - Bob Dylan. Sám o 

sobě ale říká, že solidně začal hrát až v době, kdy studoval architekturu. 

 Kromě kytary se ve svých 34 letech věnoval hře na příčnou flétnu, a to po dva roky 

na Lidové konzervatoři – dnešní Konzervatoři Jaroslava Ježka.  

Ve svých padesáti letech se začal učit hře na renesanční a barokní loutnu na 

speciálních kurzech v Praze, Brně a Prachaticích, kde se vzdělával u předních loutnistů. 

Jmenujme si např. Evangelinu Mascardi, Nigela Northa či Hopkinsona Smitha. Dovednosti 

hry na loutnu Merta zužitkoval především při interpretaci písní renesančního skladatele 

Johna Dowlanda, které nazpívala Jana Lewitová.5 

 V hudebních kruzích je Vladimír Merta považován za multiinstrumentalistu, jelikož 

je převážně jako samouk stále schopen učit se na nové a nové nástroje. Kromě hry na výše 

                                                                 
5
 Mezzosopranistka a violistka Jana Lewitová je absolventkou pražské Akademie múzických umění a 

v současné době patří mezi přední uznávané interprety renesanční a barokní hudby. Studovala klasický zpěv 

u profesora Karla Bermana, Terezie Blumové a pod vedením Jessici Cash se zúčastnila kurzů Letní akademie 

staré hudby v Innsbrucku. Na svých sólových recitálech doma i v zahraničí (např. Early Music Network – 

Londýn) uvádí často neznámé a dosud nepublikované skladby.  Jana Lewitová vystupuje a nahrává se 

soubory staré hudby (Camerata RSX, Musica Florea, Capella Regia Musicalis, Collegium Quodlibet Jiřího 

Stivína, Ritornello) a s renomovanými sólisty.  S loutnistou Rudolfem Měřinským nahrála roku 1991 CD 

Evropských loutnových písní 16. a 17. století (ARTA RECORDS). U téže společnosti nahrála roku 1993 CD 

Sefardských písní, za které získala prémii Českého hudebního fondu a které se umístilo v soutěži Grammy 

classics na druhém místě. Její zájem patří i hudbě moderní. Spolupracuje s českým souborem AGON, 

slovenským VENI, souborem S. E. M. Petra Kotíka z New Yorku a se souborem tEóRia OtraSu.  Po letech 

prožitých převážně ve společnosti hudebníků provozujících renesanční a barokní hudbu se nyní stále více 

zabývá dávnými anonymními písněmi (sefardskými, moravskými, českými, slovenskými, britských ostrovů) 

z různých sbírek zápisů. Vystupuje s maďarskou zpěvačkou a houslistkou Agnes Kutas, loutnistkou Lenkou 

Mitášovou, vystupovala také s hudebníkem a instrumentalistou Vladimírem Mertou a s loutnistou 

Miloslavem Študentem. V netradičních prostorách čajoven, synagog, starých sídel a galerií vystupuje sama a 

doprovází se na barokní violu a malou harfu. Je autorkou hudby k divadelnímu představení Étaín divadla 

Tineola. V letech 1998–2007 vedla spolu s Vladimírem Mertou letní školu ve Slavonicích.  Kromě toho 

s ním i dlouhodobě spolupracovala a vydala s ním např. CD Sefardské inspirace, Adam a Eva či CD 

s písněmi renesančního skladatele a loutnisty Johna Dowlanda (1563 – 1626) Ve tmě mě zanechte. (Zdroj: 

http://music.taxoft.cz/jana_lewitova/) 
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zmíněné nástroje hraje ještě např. na foukací harmoniku, housle, saxofon, brač
6 a na 

mnoho dalších. 

Vzhledem k tomu, že je Merta renesanční osobností působící na různých polích 

umělecké činnosti, rozdělíme si pro přehlednost jeho aktivity na jednotlivá odvětví, i když 

se v mnohých případech navzájem prolínají. 

 

1.3 Hudební aktivity 

Hudební činnost Vladimíra Merty je velice bohatá a členitá, ale zároveň i těžko 

zařaditelná. Těžištěm jeho aktivit je folková hudba, která zahrnuje především jeho autorské 

písně. Sám Merta se sice cítí jako folkař, ale ve své příručce Folk – bluesová kytara a 

harmonika uvádí, že ho kolegové nepovažují za typického představitele tohoto žánru. 

„Rockoví hráči mě označili za bluesmana bez kapely, literáti za eklektického básníka či 

šansoniéra. Štěpán Rak – koncertní mistr a školený skladatel, který sám vytvořil 

neortodoxní kytarový styl, mě má spíš za skladatele vážné hudby. Když pobrnkávám 

s kolegy folkaři, proklínají věčně improvizujícího jazzmana, zatímco jazzmani se usmívají 

nad naivitou, s níž dobývám dávno dobyté.“ 7 

Vedle vlastních folkových písní se zabývá i zhudebňováním poezie a věnuje se i 

improvizované hudbě na pomezí žánrů. Jako skladatel také patří k významným 

představitelům hudby filmové, divadelní a scénické. 

Kromě skladatelské činnosti se Vladimír Merta zaměřoval taktéž na hudební 

interpretaci, a to ve spolupráci s Janou Lewitovou. 

Mertova tvorba zasahuje i do experimentálních žánrů, do nichž patří např. 

monoopera Ikariána8 či koncerty a CD s Mariánem Vargou9. 

                                                                 
6 Brač je strunný drnkací nástroj indického původu, který se vyvinul z tamní tambury. Dnes se používá 

především jako sólový nástroj v balkánské lidové hudbě (pozn. aut.). 

7
 MERTA, V. Folk - bluesová kytara a harmonika : Vše o folku, co jste chtěli vědět a styděli se zeptat. 1. vyd.  

Praha : ARTeM, 1992, Pár slov o folku vůbec, s. 1. 

8 Jedná se o autorskou monooperu pro vypravěče, alt, kontraalt, tenor, baskytary, flétnu a fujaru na ikarovské 

téma, kdy se Vladimír Merta doprovází na MIDI kytaru a sám zpívá pomocí zpožďovače všechny hlasy.  

Tato monoopera experimentálního tvaru se nachází na pomezí ambiánsové a etnické hudby. Ikariána vznikla 
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1.3.1 Ballades de Prague 

Vraťme se však k jeho hudebním začátkům ve druhé polovině 60. let minulého 

století, kdy Merta začal skládat své první písně v době studií architektury. Na kreslířském 

kurzu v bulharském Nesebaru složil svou první píseň Chtít chytit vítr, která je dodnes 

součástí jeho repertoáru. 

Velký význam pro něj ale měl studijní pobyt v Paříži, díky němuž začal být brzy 

vnímán jako výrazná hudební osobnost. Bylo to především díky LP – desce Ballades de 

Prague10, která byla vydána roku 1969 ve Francii u vydavatelství Vogue a je považována 

za první dlouhohrající desku v dějinách českého folku. Kontakty získal Merta zcela 

náhodně prostřednictvím beatového Olympiku, kterému dělal na turné ve Francii tzv. 

předskokana a účastnil se jejich jednání se zmíněným vydavatelstvím. Na jednání s Vogue 

byl ke svému překvapení vyzván, aby zahrál několik písní, a na základě toho získal 

exkluzivní smlouvu na natočení LP desky, která byla hotová během několika dní. Do naší 

země se deska kvůli tehdejšímu režimu pouze pašovala a pro sběratele má nedocenitelný 

význam.11 

Tato nahrávka obsahuje Mertovy čtyři autorské písně a čtyři české lidové písně ve 

folkové úpravě. Proč si Merta vybral zrovna lidové písně, prozradil v rozhovoru pro 

                                                                                                                                                                                                  

v roce 1992 a doposud měla tři provedení, a to kostele sv. Vavřince v roce 1993, dále na hradě Slovinec 

v roce 1995 a na festivalu monodramatu v Chebu v roce 1996 (pozn. aut. – ústní sdělení V. M.). 

9 Marián Varga (*1947) je slovenský hudebník a zakladatel první artrockové kapely v Československu  - 

Collegium Musicum, jejíž repertoár se skládal převážně z instrumentálních kompozicí. Kromě reinterpretací 

vážné hudby (Haydn, Bartók, Stravinskij, …) skládali i vlastní skladby s prvními náznaky umělecké 

postmoderny, která je doposud principem Vargovy tvorby. V současné době se Marián Varga věnuje 

konceptu absolutní improvizace, což je komponování hudby v reálném časoprostoru. (Zdroj: 

http://www.marianvarga.sk/sk/zivotopis.php) 

10 Pro podrobnosti o desce viz kapitolu Diskografie. 

11 VONDRÁK, J; SKOTAL, F. Legendy folku & country : Jediný téměř úplný příběh folku, trampské a 

country písně u nás. Vyd. 1. Brno : JOTA, 2004. s. 83. 
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časopis Rock a Pop. Důvod spočíval v tom, že vydavatelé chtěli mít na této desce něco 

typicky českého. 12  

 

1.3.2 Šafrán 

Nesmíme opomenout ani Mertovo působení ve volném společenství písničkářů 

Šafrán, které existovalo v letech 1972-1977. Podle Přemysla Houdy, autora publikace 

Šafrán – Kniha o sdružení písničkářů, se jednalo o velmi atypické sdružení, jelikož každý 

písničkář byl svébytnou osobností, která již ze své podstaty odmítala jakékoli podoby 

spolčování. „Domnívám se, že pojítkem mezi osobnostmi Šafránu byla snaha vydržet stát 

neskloněný před všeobjímající šedivostí a neopravdovostí v umění, a přitom zůstat na 

scéně a hrát před publikem. Vyhnout se lacinému normalizačnímu konzumu, který 

zaplavoval oficiální kulturu – stejně jako ji zaplavuje dnes, bez ohledu na zhroucení 

komunismu v roce 1989.“ 13 Názvem tohoto sdružení se podle Houdy vyjadřovalo, že 

kvality a opravdovosti v hudbě je poskrovnu a že lidé v Šafránu jsou jedněmi z mála, kteří 

za těmito hodnotami chtějí stát a nabízejí přitom jinou cestu než underground, tedy cestu 

zcela veřejnou, vlídnou, tolerantní a srozumitelnou většinovému publiku. 

Základní sestava v tomto společenství se ustálila na pětici Jaroslav Hutka, Petr 

Lutka, Vladimír Merta, Vlastimil Třešňák a Dagmar Voňková. Každý z nich byl zcela jiný 

a odlišně se odvíjely také jejich osudy.  

Toto písničkářské sdružení organizačně zajišťoval Jiří Pallas, který umělcům sháněl 

koncerty po klubech. Jaroslav Hutka se věnoval dramaturgii společných vystoupení, 

převážně v Praze. Šafrán neměl předsedu, pokladníka ani registraci, nechtěl a v té době ani 

nemohl působit jako pevnější organizovaná struktura, jelikož úřady by takový spolek 

pravděpodobně okamžitě zakázaly, protože písničkáři z okruhu Šafránu ignorovali stávající 

politický systém. 

V době, kdy písničkáři Šafránu vystupovali, neexistovala svoboda uměleckého 

projevu. Celá kultura měla být svázána zákony a nařízeními. Pokud chtěl písničkář 

                                                                 
12 Vladimír MERTA [online]. ? [cit. 2011-04-22]. Rozhovory. Dostupné z WWW: 

<http://vladimirmerta.cz/rozhovory.php?rec=41>. 

13 Houda, P. Šafrán. Kniha o sdružení písničkářů. 1. vyd. Praha : Galén, 2008. s. 5. 
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koncertovat a pobírat za to peníze, musel se podřídit kvalifikačním prověrkám, ke kterým 

patřilo i zkoušení z „politické uvědomělosti“. Tyto rekvalifikace byly však jen obyčejnými 

čistkami, ke kterým se mnozí vůbec nedostavili. Ti, kteří se rekvalifikaci podrobili, 

většinou přišli o licenci k veřejnému vystupování.  

Tehdejší státní moc se pokoušela vytvořit jakousi filtrovací síť, která měla 

podchytit každého zpěváka nebo skupinu, nevyhovující představám o loajalitě. Každý 

veřejný koncert musel být povolen představiteli měst i malých obcí, které ovládali členové 

komunistické strany. I když tento systém vypadal na první pohled neprodyšně, přesto se ho 

dařilo s menšími či většími úspěchy obcházet. Bylo to především díky nadšení a hlavně 

osobní statečnosti pořadatelů, kteří uměli v systému kličkovat. Písničkáři z okruhu Šafránu 

tak mohli vystupovat, a to i v době, kdy si na mnohé zpěváky založila Státní bezpečnost 

svazky označené „PO“ neboli „podezřelá osoba“. Toto se týkalo nejen Vladimíra Merty, 

ale i Jaroslava Hutky či Vlastimila Třešňáka. Aby Státní bezpečnost zabránila působení 

písničkářů, zvolila si strategii plíživého vytlačování z pódií. Působila především právě na 

pořadatele, aby rušili jejich vystoupení.  

I přes veškerá úskalí byl výkon Šafránu impozantní. Během pěti let, kdy 

vystupovali jednotlivě i společně po celé republice, se jim podařilo uspořádat více než tisíc 

představení. Své koncerty Šafrán propagoval prostřednictvím dopisů či ústního podání. 

Vylepené plakáty byly v té době velmi nebezpečné. Státní bezpečnost si vedla na 

„nejnebezpečnější“ umělce signální svazky. „Vzhledem k celkové společenské 

nebezpečnosti uvedené skupiny písničkářů bylo přikročeno k jejich rozpracování. J. Hutka 

– akce Zpěvák, Vl. Třešňák – akce Hudebník, V. Merta – akce Šafrán,“ píše se 

v dokumentech Státní bezpečnosti.14  

Šafrán byl nakonec v roce 1977 rozpuštěn a všichni písničkáři se dál probíjeli svou 

vlastní cestou. 

Dnes Merta na Šafrán vzpomíná v dobrém, jako na prodloužené mládí. „Šafrán je 

něco jako květovaná košile, kterou už nenosím, ale nikdy ji nevyhodím. Nosil jsem ji nerad, 

                                                                 
14

 VLASÁK, V. Folkaři : Báječní muži s kytarou, kteří psali dějiny. 1. vyd. Řitka : Daranus, 2008. StB jde po 

Šafránu, s. 25. 
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ale nosil. Se mnou však, ani duchem, ani tělem, nemá nic společného a doufám, že ani mít 

nebude,“ říká Merta.15 

 

1.3.3 Další hudební aktivity 

V roce 1978 vyšla Mertovi první deska s názvem P. S.16 u firmy Supraphon. Tato 

deska byla po deseti letech první a na dalších více než deset let poslední, jelikož státní moc 

Mertu považovala za narušitele socialismu a značně mu znepříjemňovala život. Svědčí o 

tom zápisy z archivů. Merta například vystoupil v roce 1979 v pražské Městské knihovně 

pro více než pět set lidí. Ve spise StB se o tomto koncertu píše, že Merta na publikum 

působí tím, že dělá uměleckou satiru, čímž prý riskuje svoji existenci, protože mu to 

přidává na popularitě a jeho koncerty jsou vždy vyprodány.17 

Písničkář se však nenechal odradit a hledal nové skuliny, jimiž by se vysmekl tlaku 

úřadů, a díky svým kamarádům vystupoval dál. V roce 1980 mu byla nakonec odejmuta 

umělecká kvalifikace, aby se zabránilo jeho negativnímu působení. Nechvalně známý 

František Trojan z odboru kultury Národního výboru Hlavního města Prahy měl 

dohlédnout na to, aby Merta o svou uměleckou kvalifikaci přišel. „Vymysleli to tak, že ho 

pozvou na Pražské kulturní středisko na přezkoušení a při tom mu „papíry“ prostě 

seberou. Merta na rekvalifikační řízení nedorazil, nejspíš tušil, jak by dopadl, a tím pádem 

přišel o licenci,“ píše Vladimír Vlasák. 18 

V dubnu roku 1980 bylo Mertovi dokonce nabídnuto, aby se vystěhoval 

z Československa. Písničkář si však nebyl vědom žádné činnosti, která by byla v rozporu 

se státními zájmy, a podle policejního záznamu tvrdil, že se vynasnaží, aby jeho umělecká 

i tvůrčí činnost byla v budoucnu v souladu s kulturní politikou strany. To se ale nestalo, a 

                                                                 
15

  Houda, P. Šafrán. Kniha o sdružení písničkářů. 1. vyd. Praha : Galén, 2008. s. 345. 

16 Pro podrobnosti o desce viz kapitolu Diskografie.  

17
 VLASÁK, V. Folkaři : Báječní muži s kytarou, kteří psali dějiny. 1. vyd. Řitka : Daranus, 2008. 

Kli čkování Vladimíra Merty, s. 62. 

18
 VLASÁK, V. Folkaři : Báječní muži s kytarou, kteří psali dějiny. 1. vyd. Řitka : Daranus, 2008. Ostře 

sledovaný Merta, s. 89. 
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na Mertu přišlo hlášení z Plzně, kde hrál 20. května v klubu lékařské fakulty. V hlášení 

stálo, že repertoár písničkáře obsahoval invektivy vůči zřízení a vychvaloval USA. 19 

Problémy s mocí měl Merta nejen jako písničkář, ale také jako režisér a scénárista. 

StB označila hru v Divadle Jiřího Wolkera Kartotéka, kterou režíroval, jako ideově 

závadnou a byla stažena z repertoáru divadla. Vladimír Merta se neměl uplatnit ani ve 

filmu. Tehdy také napsal scénář k filmu Opera ve vinici (1981) a policie si vymohla, že 

písničkář nebude uváděn v titulcích a také zamezila další Mertově spolupráci s filmovým 

studiem. Písničkář však hledal další cesty jak se uplatnit a dostával nové nabídky. 

Například připravil pro Sekci mladé hudby tištěnou školu hry na folkovou harmoniku a 

kytaru, doplněnou hudebními ukázkami na magnetofonové kazetě. Kromě toho vedl i 

speciální lekce pro své žáky. 20 

„Merta však postoupil do „vyšší ligy“ nepohodlných osob. Policajti si dokonce 

zašli na pražský odbor kultury a dohodli se tam, že dostanou vždy měsíc předem seznam 

všech umělců, kteří mají vystoupit v teritoriu Prahy. Pokud se v seznamu objeví Merta, 

policie se postará, aby se jeho koncert nekonal.“ 21 Přesto však písničkář hrál dál, 

v blízkém nebo vzdáleném okolí Prahy. Nejvíce StB vadilo, že Merta vystupoval i jako 

amatér, tedy bez umělecké kvalifikace, v různých mládežnických a závodních klubech 

prakticky po celém území ČSSR. „Díky StB jsem měl skvělou propagaci,“ 22zažertoval 

Merta při vzpomínce na tuto dobu. Policie však dělala mnohé, aby písničkář z české 

kultury zmizel anebo byl zahnán do vnitřního exilu.  

„Navzdory obklíčení Vladimír Merta vystupoval v Praze dál, i když jeho jméno si 

posluchači na plakátech nepřečetli. Třeba 25. února 1982 hrál jako host v programu 

                                                                 
19

 VLASÁK, V. Folkaři : Báječní muži s kytarou, kteří psali dějiny. 1. vyd. Řitka : Daranus, 2008. 

Kli čkování Vladimíra Merty, s. 60-63. 

20 Podrobnosti viz kapitolu Pedagogické aktivity. 

21
 VLASÁK, V. Folkaři : Báječní muži s kytarou, kteří psali dějiny. 1. vyd. Řitka : Daranus, 2008. Ostře 

sledovaný Merta, s. 92. 

22
 VLASÁK, V. Folkaři : Báječní muži s kytarou, kteří psali dějiny. 1. vyd. Řitka : Daranus, 2008. Exil se 

rozrůstá, s. 99. 
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Vladimíra Mišíka v klubu 01 na strahovských kolejích. Když se na Strahově rozkřiklo, že 

přišel Vladimír Merta, zaplnily se všechny prostory klubu,“  píše Vlasák.23  

Merta s Mišíkem předváděli vzornou folk-rockovou spolupráci. Například spolu 

hráli v sestavě Čundrground neboli ČDG. Tato komorní akustická kapela podle Mertových 

slov sloužila od 70. let jako „výpomoc folkařů bezprizorným bigbíťákům“. Právě Merta 

nabídl rockerům pomoc v dobách, kdy neměli moc příležitostí k obživě. Merta se pak díky 

tomu dostal k hraní v Mišíkově kapele Etc…, ve které tzv. hostoval především v 80. letech, 

tedy v dobách, kdy ho stíhal jeden zákaz za druhým.  

Písničkáři se také podařilo proniknout do rozhlasu, a to do pořadu Třikrát šedesát, 

kde Merta poskytnul rozhovor a zazněly zde i jeho písně. V této době byl každý průnik do 

velkých médií velmi cenný z taktického hlediska, jelikož písničkáři pak mohli před úřady 

či pořadateli argumentovat, že hrají veřejně a bez problémů.  

Merta většinou hrál za poloutajených podmínek. Policie odhadovala, že má měsíčně 

v průměru deset vystoupení. Když bylo pro Mertu obtížné hrát, věnoval se pedagogické 

činnosti v podobě kurzů a psaní učebnic hry na kytaru.  

 V druhé polovině října 1983 se Vladimír Merta vydal na Ministerstvo vnitra, aby 

zjistil důvody, proč je jeho profesní a umělecká činnost neustále omezována. Žádost si 

podal už v září. Podle policejní zprávy v ní zdůrazňoval svoje domněnky, že jeho jméno je 

spojováno s emigranty Třešňákem, Hutkou a Pallasem a z tohoto důvodu mu kulturní 

instituce zřejmě nechce povolit rekvalifikační zkoušky. Jeho tušení bylo správné. „Mertovi 

bylo sděleno, že Ministerstvo vnitra ČSSR není kompetentní k vyřizování jeho požadavku, a 

doporučeno, aby situaci řešil na PKS24, eventuelně na Ministerstvu kultury,“ uvádí 

policejní zpráva. 25 

                                                                 
23 VLASÁK, V. Folkaři : Báječní muži s kytarou, kteří psali dějiny. 1. vyd. Řitka : Daranus, 2008. Ostře 

sledovaný Merta, s. 99. 

24 PKS = Pražské kulturní středisko.  

25
 VLASÁK, V. Folkaři : Báječní muži s kytarou, kteří psali dějiny. 1. vyd. Řitka : Daranus, 2008. Merta: Co 

proti mně máte?, s. 148-149. 
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 Záhy Merta pronikl do redakce vysílání pro děti a mládež České televize, kde se 

podílel na natáčení televizní inscenace Čtrnácté patro, čtrnáctý rok, u které policie 

usilovala, aby nebyla uvedena.  

 Ze všech Mertových snah je patrná jeho obdivuhodná vůle k tomu, aby nebyl 

zatlačen režimem do kouta. Díky svému zápasu s mocí si získával příznivce ve všech 

vrstvách společnosti. 

 

1.3.4 Porta 1986 a její dozvuky 

Významným momentem byl pro Mertu rok 1986, kdy vystoupil na festivalu Porta26 

v Lochotíně, kde mu byla udělena cena za zásluhy a rozvoj folku - Zlatá Porta. Písničkář 

prožíval zrovna období, kdy mohl veřejně vystupovat a jeho účinkování na lochotínské 

Portě, kterou v roce 1986 navštívilo téměř dvacet tisíc lidí, bylo z hlediska jeho hudební 

kariéry zlomové. Vedle písní odsouhlasených od zřizovatelské agentury, mezi které patřila 

např. Harmonie, zazněla jako přídavek Mertova novinka – Praha magická27, což bylo pro 

všechny velkým překvapením. Zazpívat tuto píseň bylo v oné době velmi odvážným 

činem, protože její text ostře narážel na dobovou situaci.  

Mertovo lochotínské vystoupení získalo mnoho ohlasů. Například Stanislav Houla 

Zárybnický napsal: „Praha vyznívá jako nikdy. Nejsilnější Porta.“28  

„K mým největším zážitkům z plzeňských Port patří Mertovo vystoupení na 

Lochotíně v roce 1986,“ tvrdí novinář Jan Plachetka. „Prahu magickou, která tehdy 

zazněla jako přídavek, prý Merta neměl ve schváleném repertoáru… Ovšem to byl zásah 
                                                                 

26 Porta byla a dodnes je jedinečným festivalem, který má v naší zemi tradici již od roku 1967. Festival je 

oblíbený jak mezi muzikanty, tak i mezi fanoušky, a v sedmdesátých a osmdesátých letech odrážel absurditu 

doby. Porta „nastartovala“ popularitu mnohých folkařů  - jmenujme si např. Wabiho Daňka, Karla Plíhala, 

Roberta Křesťana, Jana Nedvěda a v neposlední řadě také Jaromíra Nohavicu. Zároveň je také nutné zmínit, 

že folk nehrál v počátcích Porty vůbec žádnou roli, jelikož se v 60. letech u nás ještě o folku jako o žánru 

vůbec nemluvilo. Folk se poprvé na festivalu hodnotil v roce 1969. (zdroj: VLASÁK, Vladimír. Folkaři : 

Báječní muži s kytarou, kteří psali dějiny. Vyd. 1. Řitka : Daranus, 2008. Prvních třináct let porty, s.35–38.) 

27 Viz přílohu č. 1. 

28
  VLASÁK, V. Folkaři : Báječní muži s kytarou, kteří psali dějiny. 1. vyd. Řitka : Daranus, 2008. Merta: 

Co proti mně máte?, s. 214. 



18 

na komoru – soudě podle tehdejšího ohlasu v hledišti asi nebudu jediný, komu ještě dnes 

buší srdce při vzpomínce na ten večer. Anebo Mertova Harmonie tamtéž – doprovázena 

mnohatisícovým sborem proměnila se v chorál neobyčejné lidské pospolitosti pod 

ztemnělou klenbou vysokého letního nebe…“ 29 

 I když měl koncert velký divácký ohlas, před Mertou se rýsoval další zákaz. Už 

11. července 1986 Merta jednal se zástupci Pražského kulturního střediska, jelikož údajně 

porušil předpisy, když na Portě zahrál „obsahově závadnou“ skladbu, která nebyla ve 

schváleném repertoáru. Písničkář se hájil tím, že Praha magická je jeho umělecké 

vyjádření pocitů k městu, v němž žije a má ho rád a že se v písni nechtěl nikoho dotknout 

ani nikoho urazit. Se svými argumenty bohužel neuspěl, a tak přišel o profesionální licenci, 

kterou získal rok předtím. Zvláštní však je, že po tomto zákazu StB patrně přestala na 

Vladimíra Mertu sbírat další informace a 30. ledna 1987 uložila policie jeho svazek na pět 

let do archivu. Musely však uběhnout ještě další dva roky, než se Merta mohl objevit zase 

na Portě, avšak to už byla jiná situace. 

 Písničkář se poněkud stáhl do ústraní a neusiloval příliš o to, aby znovu získal 

profesionální licenci. „V poslední době jsem sice bojoval, ale byl to boj jen relativní,“ řekl 

písničkář pro bulletin Nové koření, který vydával kutnohorský klub mládeže OV SSM. 

„Vlastně jenom vysvětluji a snažím se logickým způsobem dorozumět s lidmi, kteří mě 

zakazují a které já přesně neznám. Učím se nasměrovat na ně tak, aby na mě viděli jako na 

živého člověka. Přece jen už jsem toho zažil tolik a tolikrát se to opakuje, ty české orloje. 

Zákaz, pak zase jsi dobrý, pak zase zlý, tak se snažím ukázat na nesmyslnost těch kampaní. 

Za bojovníka se nepovažuji, i když jsem napsal spoustu dopisů a jednal se spoustou lidí.“30 

 V době zákazu poněkud kuriózním způsobem vystoupil Merta na festivalu Písní za 

mír v Lipnici nad Sázavou, kam byl pozván jako host kapely Hradišťan, která hrála 

moravskou lidovou muziku. Merta zde předvedl svou nezapomenutelnou improvizaci. 

„Hrál na fujary, píšťaly, halekal, ale nevyslovil žádné české slovo. Exhibici uzavřel 

                                                                 
29 PLACHETKA, J. Dokud se zpívá : Praktický průvodce po portovním parnasu (Přehlídka pětatřiceti 

písničkářů). 1. vyd. Vimperk : Západočeské nakladatelství, 1991. NEÚSTUPNÝ (Vladimír Merta), s. 207. 

30
 VLASÁK, V. Folkaři : Báječní muži s kytarou, kteří psali dějiny. 1. vyd. Řitka : Daranus, 2008. Merta 

hraje na břicho, s. 216-217. 
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bubnováním na břicho. Publikum, znalé poměrů svému Mertovi rozumělo. Vlastně vyjádřil 

vše, co chtěl říci, aniž by vyslovil jediné české slovo. Diváci volali ,Merta! Merta!‘, jako by 

se nemohli nabažit skvělého pocitu, že mají před očima takhle vtipně vzdorující legendu 

českého folku,“ popisuje Mertův výstup Vladimír Vlasák.31  

 Po dvouletém zákazu písničkář opět získal licenci a zazářil na svém recitálu v Pekle 

(1986), který byl kritikou velmi kladně hodnocen. „Je to k neuvěření, ale Vladimír stále 

roste, umělecky zraje, jeho poslední texty čouhají nad vším ostatním. Jeho nadhled, životní 

zkušenosti, to vše v posledních době sčítá a promítá do písniček.“ 32 

 

1.3.5 Polistopadové období a současnost 

Po listopadu 1989 se Vladimír Merta kromě dokumentaristiky věnoval skládání 

hudby k animovaným filmům a také si založil vlastní vydavatelství ARTeM, ve kterém 

vydal několik svých alb, převážně s archivními nahrávkami.  

Merta hrál a dodnes spolupracuje s řadou umělců (např. se skupinou Etc… či 

s hudebním uskupením tEóRia OtraSu), ale jeho nejvýraznější hudební kolegyní byla 

zpěvačka a violistka Jana Lewitová, s níž vydal několik hudebních nosičů. 

S jeho hudební činností také úzce souvisí pedagogické aktivity. V roce 1992 vydal 

hudební příručku Folk-bluesová kytara a harmonika a od roku 1998 se začal věnovat 

hudebním kurzům. Velmi oblíbeným kurzem byla Hudební dílna Jany Lewitové a 

Vladimíra Merty ve Slavonicích, která fungovala deset let.  

V současné době Merta stále veřejně vystupuje, vydává nová CD, skládá filmovou 

hudbu, donedávna učil na FF UK předmět Animace kultury, dodnes vede své hudební 

kurzy a vyučuje na FAMU kurz zabývající se synkretickým vnímáním hudby 

v animovaném filmu. 33 

 
                                                                 

31
 VLASÁK, V. Folkaři : Báječní muži s kytarou, kteří psali dějiny. 1. vyd. Řitka : Daranus, 2008. Merta 

hraje na břicho, s. 217. 

32
 VLASÁK, V. Folkaři : Báječní muži s kytarou, kteří psali dějiny. 1. vyd. Řitka : Daranus, 2008. Merta po 

generální pauze, s. 256. 

33 Viz Pedagogické aktivity.  
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1.4 Literární činnost 

Mertova literární činnost je do značné míry spjata s hudebními a filmařskými 

aktivitami, jelikož své texty prezentuje především díky svým písním a prostřednictvím 

filmových scénářů. 

Vladimír Merta své verše poprvé publikoval v časopise Divoké víno (1970) a dále 

přispíval do Mladého světa, Melodie, Tvorby, Scény, Rocku & Popu aj.  Jelikož stěžejní 

oblastí Mertova tvůrčího zájmu vždy byla folková hudba, podílel se kromě vlastní tvorby 

se svými písňovými texty i na LP Vladimíra Mišíka, Michala Prokopa, skupiny České 

srdce aj. 

Od roku 1972 působil ve folkově – literárním sdružení Šafrán. 

V samizdatu byly vydány soubory jeho písňových textů. Jmenujme si například 

Zpívání obrazů (1980), Texty (1982) a Zpívá Vladimír Merta (1989). Svými texty přispíval 

i do různých samizdatových sborníků a antologií.  

Vladimír Merta se literární veřejnosti také představil jako prozaik. Je autorem 

románu Výhoda podání (1989), který čerpá námět z tenisového prostředí a na osudech 

dospívajících hrdinů ukazuje složitost hledání vlastní identity v okolním světě postiženém 

krizí mezilidských vztahů. Z prózy si ještě jmenujme Prázdninové lásky věčného panice 

z roku 1970, což je dílo spadající do oblasti experimentální prózy.34 

Těžiště Mertovy literární tvorby spočívá především v jeho písňových textech, které 

byly souborně vydány ve sbírce Narozen v Čechách.35  

Podle Vladimíra Prokopa je Merta nejoriginálnějším básníkem mezi všemi 

folkovými zpěváky. „Mertovy texty jsou myšlenkově i formálně vytříbené, inteligentní a po 

stránce metaforické velice originální. Osobité básnické obrazy vytvářejí s vypjatě osobním 

přízvukem Merty neopakovatelný zážitek.“ Dále tvrdí, že Merta není v žádném případě 

básníkem rezignace, ale spíše niterného zápasu o pravdu a odvahu tuto pravdu hledat. 

                                                                 
34 BĚLIČ, Petr. Slovník české literatury po roce 1945 [online]. 1998, 2008 [cit. 2011-04-20]. Vladimír Merta. 

Dostupné z WWW: 

<http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1072&hl=vladim%EDr+merta+>. 

35 MERTA, V. Narozen v Čechách. Praha : ARTeM, 1992. 408 s. 
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„A čkoliv těží své náměty z reality všedního dne, odklání se spíše jen zřídka od spisovného 

jazyka, s jehož pomocí vyjadřuje složité a zašifrované myšlenky a představy.36 

Na Mertovo literární konto nesmíme zapomenout připsat i studii, která se jmenuje 

Zpívaná poezie37. V této publikaci se autor ve svých esejích zabývá odlišnostmi mezi básní 

a písní, různými typy textařské práce a její vazbou na hudbu. Další Mertova studie se 

jmenuje Troubador In The Age of Global Village. Jedná se o srovnávací studii přístupů 

k písňovému textu na Východě a Západě, která vyšla anglicky péčí nadace G. Sorose a 

Středoevropské univerzity (1992 – 1993).38 

Do Mertovy literárně-pedagogické činnosti spadá i jeho příručka - Folk-bluesová 

kytara a harmonika39 z roku 1992, jež je aktualizací předchozích dvou titulů Folková 

kytara a Folk – bluesová harmonika.40 

S literaturou taktéž úzce souvisí jeho autorské scénáře, o kterých je psáno 

podrobněji v kapitole Filmové aktivity. 

Kromě již zmíněného psal také podněty pro ministerstvo kultury, úvahy a reflexe 

pro Lidové noviny, Reportéra, MF Dnes, Ad, Jonáše a pro sborník folkloristických studií 

Národopisná kultura.41 V současné době přispívá svými statěmi do Hospodářských novin. 

 

 

                                                                 
36 PROKOP, V. Přehled české literatury 20. století : pro výuku literatury na středních školách. Sokolov : O. 

K. - Soft, 1998, s. 74 

37 MERTA, V. Zpívaná poezie. 1. vyd. Praha : Panton, 1990. 141 s. 

38 PROKEŠ, J. Nebýt stádem Hamletů : (průhledy do českého folku). 1. vyd. Masarykova univerzita v Brně : 

JOTA, 1994. s. 67. 

39 MERTA, V. Folk - bluesová kytara a harmonika : Vše o folku, co jste chtěli vědět a styděli se zeptat. Vyd. 

1. Praha : ARTeM, 1992. 88 s.  

40 Viz kapitolu Pedagogické aktivity 

41 Vladimír MERTA [online]. ? [cit. 2011-04-22]. Tvorba. Dostupné z WWW: 

<http://vladimirmerta.cz/vm_cuvit.php>. 
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1.5 Architektura 

Jak již vyplývá z předchozích řádků, mezi Mertovy vystudované obory patří i 

architektura. Proč si zrovna vybral tento obor místo svého vysněného malířství, uvedl 

v rozhovoru pro Českobudějovické listy: „M ůj tatínek mi radil: ,Běž na architekturu! Tam 

se naučíš malovat a počítat statiku. Budeš umět kontrolovat imaginaci, kdežto když půjdeš 

rovnou na akademii, což je sen každého kluka, který drží štětec, tak nikdy už pak nebudeš 

moci vklouznout do reálného světa.‘ “ 42  

Na architekturu se nedostal hned, ale jelikož měl na střední škole jedničky 

z matematiky a fyziky, šel nejdříve na konstrukčně dopravní zaměření. Poté, co jako jediný 

docházel do kurzu nepovinného modelování a kreslení, se díky laskavému vedoucímu 

profesorovi dostal na „pravou“ architekturu. 

I když Vladimír Merta architekturu na ČVUT úspěšně dostudoval, nikdy se žádný 

jeho návrh nerealizoval. Během studia však vytvořil několik zajímavých projektů, ze 

kterých si pro zajímavost můžeme zmínit např. sloní pavilon. Tento projekt dělal Merta 

v druhém ročníku, když měl zadáno vytvořit projekt obytného domu, ale tématu se vyhnul 

útěkem do říše zvířat. „P řišlo mi zajímavé vystihnout jejich potřeby: udělat volný výběh 

pro slony a nad ním nechat lidi putovat uměle vytvořenými mosty a úkryty. Vypadalo to, 

jako když se ze země vynoří ponorka. Různé průhledy a průchod, kde by se lidi nemuseli 

namáhat jako na safari, aby slony zahlédli. Dveře byly do trojúhelníku, aby si je sloni 

mohli sami otevírat.“ 43 

Architektura podle Merty drží člověka při zemi, ale na druhou stranu mu 

neznemožňuje rozlet, což pro něj tehdy bylo nejdůležitější. Už během studia však zjistil, že 

ho to táhne k osobnější výpovědi, a tak začal skládat a hrát vlastní písničky a lákala ho i 

kamera, takže po architektuře vystudoval ještě FAMU. 44 

                                                                 
42 Vladimír MERTA [online]. ? [cit. 2011-04-24]. Rozhovory. Dostupné z WWW: 

<http://vladimirmerta.cz/rozhovory.php?rec=36>. 

43
 GÖTH, J. Sopečný muž Vladimír Merta. Instinkt. 4. 2. 2010, 5, s. 12. 

44 Vladimír MERTA [online]. ? [cit. 2011-04-26]. Rozhovory. Dostupné z WWW: 

<http://vladimirmerta.cz/rozhovory.php?rec=174>.  
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Merta se také v rozhovoru pro časopis Instinkt zamýšlí nad tím, zda se nějak 

promítlo jeho architektonické vzdělání do tvorby písniček. „Vnějškově se určitě dá najít 

kus racionality v tom, co chrlím. Nejde jen o písničky, ale třeba i náměty k dokumentům, 

které píšu. Písničky dělám celý život jako boční produkt, protože se mi nepodařilo točit 

filmy. Pozitivní na racionálním vidění je, že mám neustále nadhled a jsem schopný psát a 

současně to kritizovat. Umím za něčím jít vážně a zároveň si z toho dělat srandu. Ale to je 

spíš povahový rys, který mě nakonec dovedl k architektuře, nežli opačně.“ 45 

 

1.6 Filmařské aktivity 

Po studiu architektury na ČVUT se Vladimír Merta vydal studovat FAMU, a to 

filmovou a televizní scenáristiku a režii. Druhou vysokou školu začal studovat nejen proto, 

že se mu nechtělo jít na vojnu, ale také proto, že se již cítil být filmařem. Hlavním 

důvodem totiž bylo, že v českých filmech postrádal experimenty a měl pocit, že k tomu má 

co říct.46 

Svá studia na této škole zakončil v roce 1975 absolventským filmem Smrt krásných 

srnců podle literární předlohy Oty Pavla. Pro zajímavost si můžeme zmínit, že scénickou 

hudbu k tomuto filmu napsal Mertovi Štěpán Rak.47 

Jak Merta hodnotí přínos svého studia na FAMU, uvádí v rozhovoru pro 

Českobudějovické listy. „Na této škole jsem se naučil spoustu věcí, s nimiž bych se u 

kytary nesetkal. Třeba jak rytmizovat výpověď, jak střihat, co to je stylizace a expozice. Ale 

je pravda, že jsem vždy film vnímal očima hudebníka. Všechny filmy, které jsem udělal, 

jsou múzické. Buď jsou o hudebnících, nebo je v nich hudba výraznou složkou. To už je 

moje prokletí.“48 

                                                                 
45 GÖTH, J. Sopečný muž Vladimír Merta. Instinkt. 4. 2. 2010, 5, s. 13. 

46 Ústní sdělení V. M. 

47 VONDRÁK, J; SKOTAL, F. Legendy folku & country : Jediný téměř úplný příběh folku, trampské a 

country písně u nás. 1. vyd. Brno : JOTA, 2004. s. 125. 

48
 Vladimír MERTA [online]. ? [cit. 2011-04-24]. Rozhovory. Dostupné z WWW: 

<http://vladimirmerta.cz/rozhovory.php?rec=36>. 
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Během osmdesátých let se Merta věnoval především psaní scénářů a režii 

animovaných filmů. Sám režíroval animovaný seriál Vilík ucho sem, ucho tam z roku 1967, 

ke kterému též napsal scénář. Z animovaných filmů si ještě jmenujme např. Františka 

Nebojsu z r. 1982.  

S filmovými aktivitami, stejně jako s těmi literárními, souvisí i psaní scénářů.49 

Připomeňme si tady ten nejznámější, který napsal Merta k filmu Opera ve vinici (1981), 

jenž byl režírován Jaromírem Jirešem.  

Významný podíl na Mertově filmařské činnosti tvoří především dokumentární 

filmy. Při spolupráci s Českou televizí stvořil několik hudebně dokumentárních pořadů, 

mezi které paří např. Solidarita se Solidaritou (1990), Jako Šafránu 1, 2 (1991), 12 

rozhněvaných mužů Vlasty Třešňáka (1991), Americký zápisník Vladimíra Merty (1993) či 

Tajná řeč těla (1997). Další dva filmy natočil pro tvůrčí skupinu Čestmíra Kopeckého a 

také vytvořil pět dílů zajímavého kulturního občasníku Dírou v kytaře (1991-1993), který 

uváděla Česká televize.50  

O dokumentárních filmech Merta říká, že předem daný scénář někdy ignoruje. „Jde 

spíš o to zvolit si stupínek, ze kterého se budeš dívat na danou skutečnost. Umění 

dokumentaristy spočívá v tom, aby jakýmsi šestým smyslem hlídal zorný úhel, kterým chce 

lidem něco ukázat, a současně byl připraven ho měnit. Přímo na místě se setkáš s celou 

řadou prvků, které nejenže nezapadají do připravené koncepce, ale přímo ji ohrožují. V ten 

okamžik stojí za to natočit skutečnost tak, jak si o to sama říká, i za cenu rozbití vlastní 

jistoty. Při natáčení musí být režisér uzurpátorskej a vydupat si svůj úhel pohledu. Teprve 

ve střižně by měl projevit pokoru a pomáhat vyjádřit se lidem.“ 51 

                                                                 
49 Podrobnější informace – viz kapitolu Literární činnost. 

50
 BĚLIČ, P. Slovník české literatury po roce 1945 [online]. 1998, 2008 [cit. 2011-04-20]. Vladimír Merta. 

Dostupné z WWW: 

<http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1072&hl=vladim%EDr+merta+>. 

51  Vladimír MERTA [online]. ? [cit. 2011-05-02]. Rozhovory. Dostupné z WWW: 

<http://www.vladimirmerta.cz/rozhovory.php?rec=47>. 
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Kromě zmíněných filmařských aktivit také odevzdal množství dalších, prozatím 

nerealizovaných námětů. V roce 1990 si vyzkoušel práci na divadelním představení – pro 

Studio Fórum v Olomouci, kde režíroval hru Daniely Fischerové Báj.  

S Mertovou filmařskou aktivitou je úzce spojena i jeho skladatelská činnost, o které 

podrobněji pojednává kapitola Filmová hudba.  
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2 Skladatelská a interpreta ční činnost 

 Skladatelská činnost Vladimíra Merty zahrnuje několik odvětví. Do povědomí 

hudební veřejnosti se dostal především díky své písňové tvorbě a zpívané poezii, ale jeho 

jméno je také spjato se skládáním filmové a scénické hudby. 

 Vedle své skladatelské činnosti se taktéž proslavil jako interpret, a to zejména 

v případě hudební spolupráce s Janou Lewitovou.  

 

2.1 Písňová tvorba 

Kmenovým žánrem Vladimíra Merty je folk, jehož vymezení je obtížné. Pro 

někoho může znamenat hudbu navazující na tradice starých lidových písní, pro jiného 

může být osobní a autentickou výpovědí o člověku a jeho době, což se týká i Merty, který 

chápe písničkáře jako moderního zpovědníka.52  

Důvod, proč skládá písně, uvedl do stati pro publikaci Nebýt stádem Hamletů: 

„D ělat písničky je v současné době u nás přirozená psychoterapie, a když vám bude někdy 

špatně, nebudete se schopni s nikým na světě dohodnout, zkuste to taky. Ona totiž písnička 

a básnička je rozdíl. Ta druhá se napíše a zavře do šuplíku, ale při zpívání se musí dýchat. 

Jakmile se nadýchnete, prokrví se mozek a myšlení se stává snesitelnějším. Stručně řečeno, 

dělám písničky proto, abych sám se sebou dokázal žít.“ 53  

Mertovy písně odlišuje od jeho českých písničkářských kolegů několik znaků. 

Vedle Mertova osobitého projevu patří mezi ně především délka písně, která obvykle 

značně převyšuje tříminutovou normu. Velkou roli hraje i instrumentální složka, pro kterou 

je typický bohatě propracovaný kytarový doprovod, jenž bývá někdy doplněn i hrou na 

foukací harmoniku, pokud hraje písničkář sólově. V případě svých desek se doprovází i na 

další nástroje či hraje s dalšími hudebníky. Pro Mertu je také charakteristické, že je velmi 

nadaným hudebním improvizátorem, takže provedení jeho písní bývá pokaždé trochu 

                                                                 
52Vladimír MERTA [online]. ? [cit. 2011-05-16]. Rozhovory. Dostupné z WWW: 

<http://www.vladimirmerta.cz/rozhovory.php?rec=36>.  

53
 PROKEŠ, J. Nebýt stádem Hamletů : (průhledy do českého folku). 1. vyd. Brno :  Masarykova univerzita 

v Brně, JOTA, 1994. s. 33.  
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odlišné od původního znění. Typickým rysem jeho tvorby je i prolínání folku s ostatními 

hudebními žánry, jako jsou např. blues, jazz, rock aj.  

Mertova písňová tvorba je také ovlivněna jeho vztahem k filmu a profesním 

vzděláním v tomto oboru. Podle něj mají některé písničky děj, stavbu a scénosled a jejich 

obrazy jsou vizuální. Mertovy písně jsou originální nejen z hudební stránky, ale také 

z hlediska stránky literární, o které bude řeč později.   

Na hudební složku nejen jeho písní, ale i celkové hudební tvorby mělo vliv mnoho 

hudebníků. Zpočátku se inspiroval písněmi Joan Baez, díky nimž se učil hrát na kytaru. 

Vedle Baez byl ovlivněn např. Neilem Youngem, Phillipem Leichem Donovanem a 

především svým celoživotním vzorem – Bobem Dylanem. Mertu v jeho písničkářské 

tvorbě inspirovaly především Dylanovy dlouhé písně, frázování, ale také jeho dur – 

mollové cítění, které vychází ze židovských písní. Vedle toho ho Dylan inspiruje i svým 

pojetím bluesu, které vychází z jeho pocitů a intimity. 

Vladimír Merta o sobě tvrdí, že není racionálním skladatelem, jelikož jeho tvorba je 

především pocitová.54 

Originalita písní Vladimíra Merty spočívá také v jeho neotřelých textech, které 

vynikají jak svojí formální a myšlenkovou vytříbeností, tak i osobitými metaforami. 

Obvyklý námět Mertovy zpívané poezie je hledání univerzálně platných etnických kritérií 

v protipólu všeobecné degradace morálky, lidských charakterů a identity znormalizované 

společnosti. V jeho textech se často vyskytují pocity skepse, zmaru a ozývají se také 

v písních s motivy milostnými. Přes tyto úzkostné myšlenky se však z textů Mertových 

písní nevytrácí ani naděje – kromě nich píše i humorné a satirické písně. Jeho poetika má 

blízko k poetickému prostoru Richarda Weinera, s nímž se shoduje v komplikovanosti 

řetězců metafor blížících se básním v próze. K jeho literárním vzorům, ze kterých čerpá 

inspiraci, patří zejména Josef Hora, ale i Viktor Dyk, Skupina 42, s níž ho spojuje tematika 

                                                                 
54 Ústní sdělení V. M. 



28 

reality všedního dne, dále často cituje a parafrázuje Františka Halase, Jana Nerudu, 

Lawrence Ferlinghetiiho, Jeana Arthura Rimbauda a jiné. 55  

Písničkář říká, že poezii čte průběžně, ale není v ní příliš vzdělán. „P řiznám se, že 

na svoje texty mám dost přísný pohled a často je porovnávám s čistou poezií. Ne proto, že 

bych si myslel, že se čisté poezii vyrovnají, ale je dobře postavit si laťku vysoko, aby člověk 

měl k čemu nad sebou vzhlížet.“ 56 

Kromě básnických vzorů můžeme nalézt v jeho písních i odkaz Franze Kafky, 

s nímž ho spojuje především tíhnutí k tajemnu a k tragice. Dále můžeme v některých 

písních pozorovat také inspiraci Biblí a křesťanskými motivy.57 

Jako skladatel se Vladimír Merta rovněž věnuje zpívané poezii, která vyšla v roce 

1989 na magnetofonové kazetě pod názvem básně Josefa Hory - Struny ve větru. Vedle 

Horových veršů jsou na nahrávce taktéž zhudebněny verše Jiřího Ortena, Viktora Dyka, 

Arthura Rimbauda či Jaroslava Seiferta. 

Písňový text se však podle Vladimíra Merty od poezie podstatně liší. „Rozdíl mezi 

písňovým textem a poezií je v tom, že u písně musí dojít k chemické reakci mezi sdělením, 

textem a melodií, a to všechno musí být u folkového hráče navíc umocněno charismatem 

jeho osobnosti.“ 58 

 

2.2 Filmová hudba 

Vladimír Merta se vedle své písničkářské tvorby zabývá také hudbou filmovou, a to 

zejména pro animované filmy.  

                                                                 
55 BĚLIČ, Petr. Slovník české literatury po roce 1945 [online]. 1998, 2008 [cit. 2011-04-20]. Vladimír Merta. 

Dostupné z WWW: 

<http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1072&hl=vladim%EDr+merta+>. 

56
 PROKEŠ, J. Nebýt stádem Hamletů : (průhledy do českého folku). 1. vyd. Brno :  Masarykova univerzita 

v Brně, JOTA, 1994. s. 29. 

57 Ústní sdělení V. M. 

58 PROKEŠ, J. Nebýt stádem Hamletů : (průhledy do českého folku). 1. vyd. Brno :  Masarykova univerzita 

v Brně, JOTA, 1994. s. 39. 



29 

Jelikož vlivy na tuto skladatelskou činnost jsou stejné jako u jeho písní, zaměříme 

se v této části na průběh komponování. 

Podle Merty je nutné si nejdříve udělat skicu, což v praxi znamená, že si film 

několikrát přehraje a zapamatuje si jednotlivé scény a situace, aby zjistil, kde se vyskytují 

významné změny, kterými bývá obvykle střídání charakterů postav nebo nějaké proměny 

či kouzla atd. Při pozorování filmu si již podvědomě připravuje motivy na kytaru. 

Po této fázi si zhlédne film ještě dvakrát a současně k němu nahrává improvizovaný 

doprovod. Dále se již pečlivěji zaměřuje na jednotlivé scény, a když už má hudbu téměř 

hotovou, vždy se ještě vrátí ke svým prvním nápadům, aby zjistil, zda mu něco zajímavého 

neuniklo. 

Při skládání tohoto typu hudby Merty využívá MIDI-kytaru, což je nástroj, kterým 

se dá napodobit zvuk orchestru.59  

Vladimír Merta je autorem hudby k filmům Fimfárum Jana Wericha (2002), 

Fimfárum 2 (2006) a k pohádce Rozum a štěstí z filmu Fimfárum – Do třetice všeho 

dobrého 3D (2011). Také složil hudbu k několika krátkým filmům a slovenskému 

večerníčku Kamarát z chodníka (1993–1994).  

V současné době pracuje na večerníčkovém seriálu Vosa Marcelka, který je 

Mertovi sympatický svým neotřelým námětem. Nejedná se totiž o typického 

večerníčkového superhrdinu, ale vypráví o vosičce, která se narodila bez křídel. Dále se 

Vladimír Merta chystá na skládání hudby k animovanému filmu o malířce Hedě Hložkové, 

která prošla koncentračním táborem.60 

 

2.3 Interpretační činnost 

 Jako interpret Merta působil se zpěvačkou a violistkou Janou Lewitovou, s níž se 

zabýval lidovými, sefardskými a renesančními písněmi. Vedle mnoha koncertů je důkazem 

této činnosti několik hudebních nosičů, které spolu nahráli. 

 První CD, které vyšlo v roce 1996, se jmenuje Sefardské inspirace / Písně noci a 

osamění (Sephardic Inspiration). Jak již název napovídá, jedná se o starou hudbu 
                                                                 

59 Ústní sdělení V. M.  

60 Ústní sdělení V. M. 



30 

španělských Židů, lidí, jejichž předkové připlouvali na Iberský poloostrov s fénickými 

obchodníky již v prvním tisíciletí před naším letopočtem a kteří spolu s Araby a křesťany 

vytvářeli jedinečnou, tolerantní středověkou španělskou kulturu. „T ěžko dnes určit, jakou 

měrou ovlivnili Židé španělskou hudbu. Jisté je, že jejich písně, přes staleté působení 

odlišných kultur, nezapřou španělský původ,“61 tvrdí Lewitová, která se sefardským písním 

věnovala již v dřívější době a v roce 1993 vydala s loutnistou Rudolfem Měřínským CD 

věnované právě těmto písním.  

Merta říká, že sefardské a lidové písně, u nichž působí většinou jako hráč 

v doprovodné složce, pouze přearanžuje, ale snaží se nemodernizovat a zachovat nářečí.62 

Výjimku tvoří u Sefardských inspirací píseň Lásko má, kterou Merta obdařil českým 

textem. Ostatní písně jsou interpretovány Janou Lewitovou v originálním jazyce a 

doprovod kromě Vladimíra Merty (kytary, loutna, píšťala, zpěv, perkuse) obstarávají další 

přizvaní hosté. 

Svůj zápal pro židovskou hudbu vysvětluje Vladimír Merta v rozhovoru pro časopis 

Reflex: „U židovské hudby mě fascinuje, jak obohatila další vývoj. Navíc – v žádné jiné 

hudební kultuře neleží světské a hluboce duchovní tak blízko u sebe. Z jejich exotických 

melodií, které připomínají něco důvěrně známého, ale navěky zapomenutého, je znát 

pozemská radost ze života i vědomí jeho titěrnosti. Naivní odevzdání i hrdá pokora…“63 

Vedle sefardských písní se zmíněné duo věnovalo i hudbě folklorní. V roce 1999 

vydali CD Adam a Eva / Staré moravské balady (Old Moravian Ballads) a o tři roky 

později na ně navázali dalším CD, tentokrát s názvem Svet zmotaný / Piesne a tance 

z horských lúk. Vznik obou nosičů pramení především z fascinace autentickým folklorem 

obou interpretů. Desky jsou vystavěny na pečlivém prozkoumání, pochopení historických 

souvislostí a snahy vcítit se do možných pocitů, ze kterých tehdejší „předloha“ vznikla. 

Podle hudebníka Vlasty Redla řeší Svet zmotaný etnicko – filozofický problém: „Jak by 

                                                                 
61  ARTA Records - 2HP Production - ARTA Music cz en [online]. c 2011 [cit. 2011-05-20]. Sefardské písně - 

Jana Lewitová, Rudolf Měřinský. Dostupné z WWW: <http://www.arta.cz/index.php?p=f10047cz>. 

62 Ústní sdělení V. M. 

63 Vladimír MERTA [online]. ? [cit. 2011-05-20]. Rozhovory. Dostupné z WWW: 

<http://vladimirmerta.cz/rozhovory.php?rec=174>. 
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tyto písně hráli tehdejší lidé s dnešními hudebními možnostmi; nebo ještě lépe – jak 

bychom je hráli my, dnešní muzikanti, vrženi strojem času do oněch dob.“ 64 Oba nosiče 

vynikají zpěvem obou interpretů a také využitím mnoha nástrojů, včetně nevšední 

theorby65, citery66 a dalších.  

K vrcholu interpretační činnosti Vladimíra Merty a Jany Lewitové patří bezesporu 

písně Johna Dowlanda67, které vydali na CD Ve tmě mě zanechte… v roce 2008. Lewitová 

zde zpívá a hraje na violu, Merta vedle zpěvu hraje na loutnu, kytary, violu da gamba, 

flétny a perkuse. Na CD vystupují i dva hosté - zpěvačka Zdenka Kopečná a hráčka na 

violu da gamba - Hana Fleková. 

Skladby jsou zpívány v anglickém originále a posluchači nejsou ochuzeni ani o 

české překlady Jany Lewitové. „K p řekladům textů písní Johna Dowlanda se vracím po tři 

desítky let. Pokusila jsem se utvořit svět, do něhož bych mohla bez překážek vejít. Některé 

jsem si přizpůsobila, abych nešťastný vztah vyjádřila jako žena, ač v originálu si zoufá 

muž. Chtěla jsem, aby pro čtení na vystoupení měly texty atmosféru a podstatu sdělení, ale 

neubíraly čas samotným písním.“ 68 Před uvedením skladby je recitována česká verze, což 

napomáhá k lepšímu vnímání následujícího zpěvu. Tyto části jsou podkresleny Mertovou 

hudební improvizací. 

                                                                 
64 Vladimír MERTA [online]. ? [cit. 2011-05-20]. Recenze. Dostupné z WWW: 

<http://vladimirmerta.cz/diskografie.php?id=29&rece=ano>.  

65 Jedná se o velkou basovou loutnu z konce 16. století. (pozn. aut.)  

66 Citera je strunný drnkací nástroj s plochým trupem. Hraje se na ni vsedě u stolu, na němž spočívá. (pozn. 

aut.) 

67 John Dowland (1562-1626), anglický hudební skladatel a loutnista, který patří k nejvýznamnějším 

představitelům anglické renesanční hudby. Stěžejní část Dowlandovy tvorby tvoří loutnové skladby. Zvláštní 

místo v jeho díle mají písně a zpěvy s loutnovým doprovodem. (pozn. aut.) 

68 Vladimír MERTA [online]. ? [cit. 2011-05-20]. Diskografie. Dostupné z WWW: 

<http://vladimirmerta.cz/diskografie.php?id=31&sle=ano>. 
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„Dowland je náš současník, na něhož se rozpomínáme. Jeho bolesti, vzdechy, 

nenaplněné touhy a umně erotizované verše prožíváme jako své vlastní,“ 69tvrdí Merta, 

který na desce především hraje a jako zpěvák se představí většinou jen v doprovodných 

vokálech. Dvě výjimky s Mertovým sólovým zpěvem představují vybočení 

z dowlandovského repertoáru. Zelené rukávy (Greensleaves), jedna z nejznámějších 

ostrovních písní vůbec, je píseň, jejíž první záznam se  nám zachoval právě z Dowlandovy 

doby a Merta k ní napsal nový český text, který je rytmicky rozkolísaný, avšak v jeho 

podání působí velmi autenticky. Další písní, která vybočuje z převažujícího repertoáru CD, 

je moravská lidová píseň Vím já jeden háječek, která může sloužit jako zajímavé srovnání 

dvou rozdílných písňových tradic.70 

 

2.4 Diskografie 

 Diskografie Vladimíra Merty je velice bohatá a členitá. Zahrnuje nejen řadová alba, 

jednotlivé nahrávky a desky, na kterých se podílel jako zpěvák nebo muzikant, ale také 

kompilace a výběry.  

 Tato kapitola obsahuje výčet hlavních Mertových CD s jejich stručnými anotacemi. 

 

Ballades de Prague (Disques Vogue, Francie (CLVLX 291), 1969, LP) 

 První Mertova LP deska nese název Ballades de Prague a je nejen významná tím, 

že odstartovala autorovu kariéru, ale také proto, že je považována za první dlouhohrající 

desku v dějinách českého folku. Deska byla vydána u francouzské společnosti Vogue 

v roce 1969 a obsahuje čtyři autorské a čtyři lidové písně. V roce 2009 se deska dočkala 

reedice u nakladatelství Galén. 

 

 

                                                                 
69 Vladimír MERTA [online]. ? [cit. 2011-05-20]. Diskografie. Dostupné z WWW: 

<http://vladimirmerta.cz/diskografie.php?id=31&sle=ano>.  

70 Vladimír MERTA [online]. ? [cit. 2011-05-20]. Diskografie. Dostupné z WWW: 

<http://vladimirmerta.cz/diskografie.php?id=31&rece=ano>. 
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Písmenková láska / Zem voní dřevem (Supraphon (1 43 1893), 1975, SP) 

 V roce 1975 vyšel u společnosti Supraphon singl Písmenková láska / Zem voní 

dřevem. Singl obsahuje dvě písně, které jsou zároveň i v jeho názvu. „V obou Mertův 

chlapecký projev dokonale koresponduje se smysluplným obsahem textů, klid vyprávěcích 

intonací rozvolňuje autorova kytara, rozmnožená playbackem o další autorské struny 

a píšťalu,“  hodnotí Pavel Skála v Melodii.71 

 

P. S. (Suprahon (1 13 2230), 1978, LP) 

 LP deska P. S. obsahuje deset autorských písní, které vznikaly po čas Mertovy 

písničkářské činnosti, ale kritiky albu vytýkají, že „čistého“ folku je zde pomálu. Merta 

totiž na desce vystupuje s řadou hostů a můžeme na ní slyšet jak rockovou rytmiku, tak i 

smyčcové kvarteto.72  

V roce 1997 vyšla u Bonton Music rozšířená reedice na CD. 

 

Harmonie, Dobrodruh / Antabus blues, Vybraná slova (Panton (81 0363-

7311), 1988, EP) 

 Jedná se o EP73 obsahující čtyři autorské písně, které jsou zmíněny i v názvu desky. 

Vedle Merty, který vedle zpěvu hraje na kytaru, foukací harmoniku, brumle74, či dokonce 

na kuchyňské lžíce, můžeme slyšet housle Jana Hrubého, violoncello Jaroslava 

Nejezchleby, či dokonce zpěv sboru Bambini di Praga řízený Bohumilem Kulínským ml.  

 

                                                                 
71 Vladimír MERTA [online]. ? [cit. 2011-05-21]. Recenze. Dostupné z WWW: 

<http://vladimirmerta.cz/diskografie.php?id=23&rece=ano>.  

72 Vladimír MERTA [online]. ? [cit. 2011-05-21]. Recenze. Dostupné z WWW: 

<http://vladimirmerta.cz/diskografie.php?id=22&rece=ano>. 

73 EP (Extended Play) je označení pro hudební nosič, který nese nahrávky příliš dlouhé na to, aby mohly být 

označeny jako singl, ale i příliš krátké na to, aby se daly označit jako klasické album. (Zdroj: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Extended_Play) 

74 Jedná se o lidový hudební nástroj sibiřských šamanů, který patří do skupiny idiofonů. (pozn. aut.) 
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Struny ve větru (Československý spisovatel/Supraphon (11 1154-4 312), 1989, MC) 

 Struny ve větru jsou jedinou Mertovou deskou, která obsahuje výhradně zpívanou 

poezii.75 

 

Vladimír Merta 1, Vladimír Merta 2 (Panton 1989, LP) 

 V tomto případě se jedná o dvě samostatné LP desky, které byly nahrány živě na 

Mertově koncertu v Malostranské besedě v Praze v červnu 1988. Na obou deskách 

převažují Mertovy písně, první je obohacena i o zpívanou poezii, a to konkrétně na verše 

básníka Viktora Dyka (Plíží se večery a Kupředu). Z těchto dvou LP desek vzniklo v roce 

2010 CD Live/Malostranská beseda 1988, které vyšlo u nakladatelství Galén. 

 

Hodina vlka (Šafrán (D1 0002-1911), 1990, LP) 

 LP deska Hodina vlka obsahuje osm skladeb, jejichž texty (až na jednu výjimku, 

kterou tvoří text Marka Grechuty v písni Uchránit od zapomnění) i melodie jsou z Mertovy 

dílny a byly natočeny v letech 1976 – 1978 se střídmým instrumentářem kytar a foukací 

harmoniky, ve dvou případech s perkusemi Jiřího Pipka. 76 

 

On the road with Tom Ball & Kenny Sultan (ARTeM (k9001), 1991, MC) 

 MC On the road with Tom Ball & Kenny Sultan z roku 1991 vydaná v Mertově 

nakladatelství ARTeM je kombinací autorských písní a tradicionálů, které písničkář 

interpretuje s bluesmany z Kalifornie. 

 

Svátky trpělivosti, Bití rublem, Chtít chytit vítr (ARTeM 1992, CD) 

 V tomto případě se jedná o tři samostatná a jednotlivě vydaná CD. Všechny tři 

desky byly složeny z nahrávek z konce sedmdesátých let.  

                                                                 
75 Viz Písňovou tvorbu.  

76 Vladimír MERTA [online]. ? [cit. 2011-05-21]. Recenze. Dostupné z WWW: 

<http://vladimirmerta.cz/diskografie.php?id=17&rece=ano>. 
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Náplní CD Svátky trpělivosti je devět autorských písní obohacených improvizacemi 

Jiřího Stivína. Na CD Bití rublem můžeme pro změnu slyšet osm písní v Mertově sólovém 

podání za doprovodu kytary a harmoniky. Deska Chtít chytit vítr obsahuje vedle nahrávek 

ze zmíněných sedmdesátých let také písně z alba Ballades de Prague. 

 

Cestou k… / Stabil – Instabil (ARTeM 1992, CD) 

 CD Cestou k…/ Stabil – Instabil je autentickým záznamem Mertova koncertu 

s hudebníkem Mariánem Vargou. „Je to záznam úzkostných pocitů dvou lidí z doby, která 

se nebude opakovat. Zbudou po ní stohy novinových článků, komentářů, dohod a nedohod. 

Pocity vzájemnosti nejsou darem z nebes. Je třeba za nimi vykročit, vstoupit na výsostné 

území rozhovoru bez předem daných mezí,“ říká Merta o této nahrávce, která obsahuje 

autorské a lidové písně.77 

  

Sefardské inspirace / Písně noci a osamění (Sephardic Inspiration) 

(Arta Records (F1 0077), 1996, CD) 

 Toto CD je výsledkem spolupráce Vladimíra Merty s Janou Lewitovou. Deska 

obsahuje celkem čtrnáct sefardských písní s Mertovou originální hudební aranží.78 

 

Nebuď nikdy sám (Bonton Music Slovakia s.r.o. (71 0647-2), 1997, CD) 

 CD Nebuď nikdy sám obsahuje dvanáct autorských písní, které jsou podle Miloše 

Janouška neodmyslitelně spjaté s dobou sedmdesátých a osmdesátých let a jsou i jejím 

věrným obtiskem. 79 

 

 

                                                                 
77 Vladimír MERTA [online]. ? [cit. 2011-05-21]. Sleevenote. Dostupné z WWW: 

<http://vladimirmerta.cz/diskografie.php?id=32&sle=ano>. 

78 Viz Interpretační činnost. 

79  Vladimír MERTA [online]. ? [cit. 2011-05-21]. Sleevenote. Dostupné z WWW: 

<http://vladimirmerta.cz/diskografie.php?id=12&sle=ano>. 
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Obrázky v kartách (Bonton Music Slovakia (491760 2), 1998, CD) 

 Na tomto CD z roku 1998 můžeme vyslechnout čtrnáct originálních Mertových 

písní, a to v doprovodu šesti a dvanáctistrunné kytary, foukací harmoniky, flétny, harfy, 

klavíru či houslí Jana Hrubého a violoncella Olina Nejezchleby. CD bylo nahráno 

v pražském Mozarteu.80 

 

Adam a Eva / Staré moravské balady (Old Moravian Ballads) (Arta 

Records (F10089), 1999, CD) 

Jedná se o další společné CD Jany Lewitové a Vladimíra Merty, jehož obsah je naplněn 

starými moravskými baladami v Mertově úpravě. Nahrávka vznikla v kostele sv. Michala 

v Jirchářích v Praze.81 

 

Mít míň je víc (Bonton Music Slovakia (491759 2), 1999, CD) 

 CD Mít míň je víc je výběrem autorových písní, které jsou obohaceny 

akordeonovým doprovodem Václava Veselého.  

 

Ametysty (Sony Music / Bonton Slovakia (497684 2), 2000, CD) 

 Náplň CD tvoří čtrnáct Mertových písní, které si jejich autor doprovází na kytaru a 

harmoniku. Kromě Merty zde ještě můžeme slyšet violoncello Olina Nejezchleby, 

elektrickou kytaru Emila Pospíšila, piano Emila Viklického a housle Jana Hrubého. 

 

Bývaly časy (Sony Music / Bonton Slovakia (502205 2), 2001, CD) 

 Na CD Bývaly časy si posluchači mohou vyslechnout čtrnáct autorských písní. 

Vedle Merty zde vystupují i hosté jako např. Emil Viklický (piano), Václav Veselý (kytara, 

akordeon), Jan Hrubý (housle) a Milan Vitoch (perkuse). 

  

                                                                 
80 Vladimír MERTA [online]. ? [cit. 2011-05-22]. Diskografie. Dostupné z WWW: 

<http://vladimirmerta.cz/diskografie.php?id=11>.  

81 Viz Interpretační činnost. 
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Svet zmotaný / Piesne a tance z horských lúk (Arta Records 2002, CD) 

 Tato zajímavá nahrávka Vladimíra Merty a Jany Lewitové obsahuje 24 lidových 

písní. K nahrávání desky byli přizváni Ingeborg Žádná (viola da gamba), Jaroslav Kořán 

(perkuse) a Vítězslav Janda (kornamusa82, buben, improvizované nástroje).83 

 

Drobné lži (Sony Music/Bonton Slovakia (511332 2), 2003, CD) 

 CD Drobné lži obsahuje výběr třinácti písní z let 1986-1987. „Pokud by někdo 

zmíněnou desku poslouchal bez historického povědomí, kdy písně vznikly a o koho se 

jedná, při některých skladbách by nemusel poznat, že se jedná o výběr šestnáct let starých 

kusů. Vážně povedené album,“ zhodnotil CD Hynek Just v roce 2003.84 

 

Filmy v hlavě (ARTeM (502205 2), 2004, CD) 

 CD Filmy v hlavě přináší dvanáct nových písní nahraných živě na koncertech na 

Jablonecku a Liberecku v letech 2000 – 2003. CD bylo ztrháno kritikou publicisty Jana 

Rejžka, který písničkáře označil za pamfletistu.85 

 

Jánošík (Hevhetia, Slovenská republika (HV 0012-2-331), 2007, CD) 

 Album Jánošík je originální nahrávkou Vladimíra Merty, Jany Lewitové a 

hudebního uskupení s názvem tEóRia OtraSu. Tato nahrávka obsahuje improvizace 

                                                                 
82 Kornamusa je dřevěný dechový nástroj s přímým cylindrickým vývrtem a dvojitým plátkem. (Zdroj: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kornamusa) 

83 Viz Interpretační činnost.  

84 Vladimír MERTA [online]. ? [cit. 2011-05-22]. Recenze. Dostupné z WWW: 

<http://www.vladimirmerta.cz/diskografie.php?id=6&rece=ano>. 

85 Vladimír MERTA [online]. ? [cit. 2011-05-22]. Recenze. Dostupné z WWW: 

<http://vladimirmerta.cz/diskografie.php?id=5&rece=ano>. 
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inspirované prvním slovenským filmem Jánošík z roku 1921 a byla natočena živě během 

projekcí zrekonstruovaného němého snímku. 86 

 

Ve tmě mě zanechte… (Arta Records (F10169), 2008, CD)87 

  

Live / Malostranská beseda 1988 (Galén (G 10 008 2), 2010, 2CD) 

 V tomto případě se jedná o dvě reediční CD nahrané na živém koncertu z roku 

1988.88 Reedice byla kritikou velmi kladně přijata. Podle Josefa Chuchmy toho uplynulý 

čas ubral písním z tohoto alba málo nebo nic, neboť jde o hutné výpovědi o věcech, které 

vážnými byly i tenkrát a takovými jsou i teď – láska, smrt, vůle či nevůle ztratit sebe sama 

v mlýnici dobových pokušení a zkoušek.89 

 

Ponorná řeka (Galén (G 11 014 2), 2011, CD) 

 Ponorná řeka je nejnovějším písničkářovým albem, které natočil společně 

s kapelou Etc…. Deska obsahuje deset písní ze všech tvůrčích období Vladimíra Merty. 

Některé písně jsou obohaceny zpěvem písničkářovy dcery Sáry Mertové. 

 Album bylo představeno na koncertě k Mertovým 65. narozeninám 18. května 2011 

v Paláci Akropolis.90  

 

                                                                 
86 Vladimír MERTA [online]. ? [cit. 2011-05-22]. Rozhovory. Dostupné z WWW: 

<http://vladimirmerta.cz/rozhovory.php?rec=77>.  

87 Viz Interpretační činnost.  

88 Viz Vladimír Merta 1, Vladimír Merta 2  

89 Vladimír MERTA [online]. ? [cit. 2011-05-23]. Recenze. Dostupné z WWW: 

<http://vladimirmerta.cz/diskografie.php?id=60&rece=ano>. 

90 Vladimír MERTA [online]. ? [cit. 2011-05-23]. Recenze. Dostupné z WWW: 

<http://vladimirmerta.cz/diskografie.php?id=63&rece=ano>. 
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 Vzhledem k tomu, že písničkář má stále písně, které ještě nebyly vydány, plánuje 

nová CD, a to s tematikou lásky a války. Kromě toho také chce natočit bluesovou desku o 

pocitech starého muže.91 

  

                                                                 
91 Ústní sdělení V. M. 
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3 Pedagogické aktivity 

Jako jeden z mála folkařů má Vladimír Merta sklony předávat své léty nabyté 

hudební zkušenosti, a to prostřednictvím svých knih a hudebních dílen či jiných kurzů.  

 Merta o sobě říká, že by stěží mohl být učitelem, protože podle něj pedagog jenom 

zmnožuje pozitivní vědění. „Jsem dobrý učitel v tom smyslu, že umím nainfikovat v lidech 

touhu po sebezpytu, po sebepoznání, dodat jim důvěru v jejich schopnosti najít vlastní hlas, 

který mají zakletý v sobě.“  92 K tomu dodává, že tak přistupoval i ke svým dětem, když 

s nimi muzicíroval a hrál jim různé písně. Přitom mu nešlo o bezchybné provedení, ale o 

předání radosti ze hry. Chtěl dětem ukázat, že hudba nemusí být vždy dokonale 

interpretována, ale že se nám může stát pomocníkem při hledání vnitřní harmonie v duši.  

Josef Prokeš ve své publikaci Nebýt stádem Hamletů tvrdí, že Merta by učitelem 

v pravém slova smyslu být nemohl, avšak v tom netradičním smyslu slova, v tom 

provokujícím a chápavém, již učitelem je, a to u dvou tří generací. Prokeš dokonce 

považuje Mertu přímo za profesora folku. „Folkové písničkování za jeho katedrou v jeho 

posluchárně znamená stav mysli, způsob existence, poslání a dar.“93 

S tímto zvláštním pojetím výuky se můžeme setkat jak v Mertových knihách, tak i 

na jeho hudebních kurzech. 

 

3.1 Knižní publikace 

Významnou část Mertovy pedagogické činnosti tvoří jeho hudební příručky. 

Nejprve vydal v roce 1982 dvě publikace, a to Folk-bluesovou harmoniku a Folkovou 

kytaru.94 V obou případech se jednalo o malý náklad určený úzkému okruhu zájemců 

                                                                 
92 PROKEŠ, J. Nebýt stádem Hamletů : (průhledy do českého folku). 1. vyd. Brno :  Masarykova univerzita 

v Brně, JOTA, 1994. s. 17. 

93
  PROKEŠ, J. Nebýt stádem Hamletů : (průhledy do českého folku). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v 

Brně : JOTA, 1994. s. 10.  

94Obě vydané v Sekci mladé hudby v roce 1982. Další údaje nejsou dohledatelné, jelikož se jednalo o malý 

náklad určený pouze pro úzký okruh zájemců Sekce mladé hudby.  
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Sekce mladé hudby, jejíž šéf, Ladislav Zajíček95, publikaci redigoval. Folková kytara a 

Folk – bluesová harmonika vyšly sice jako metodický materiál, ale nejednalo se o volně 

dostupné publikace, poněvadž si je mohli objednat pouze členové Sekce mladé hudby. 

Tento klub byl součástí tehdejšího Svazu hudebníků a jeho členové se mohli pravidelně 

scházet na speciálních koncertech nebo projekcích hudebních filmů. Právě pro ně připravil 

Merta svou školu hry na folkovou harmoniku a kytaru, tzv. metodějku, která byla doplněna 

hudebními ukázkami na magnetofonové kazetě.96 

O deset let později vyšla v Mertově nakladatelství ARTeM publikace s názvem 

Folk-bluesová kytara a harmonika97, jež je aktualizací předchozích dvou titulů. Zájemci si 

mohli ke knize dokoupit i videokazetu VHS s názornými příklady, avšak v dnešní době 

není, stejně jako obě starší příručky, k dostání, jelikož Merta rozprodal poslední kusy 

z přibližně pětistovkového nákladu před pěti lety. K tomu dodává, že polovina zmizela bez 

placení kvůli neseriózním podnikatelům. Co se videokazety týče, zájem o ni byl výrazně 

nižší – autor prodal přibližně čtyřicet kusů.98 

O tom, čím se konkrétně zabývá tato příručka, pojednávají následující řádky. 

  

3.1.1 Folk-bluesová kytara a harmonika 

Tato kniha odráží Mertův ojedinělý přístup k výuce. Autor vychází především 

z vlastních zkušeností z hudební praxe a snaží se je přístupnou formou zprostředkovat 

svým čtenářům. Učebnice je určena širokému spektru zájemců - hudebníků, ať už 

začátečníkům či pokročilým, může však být velmi inspirativní i pro zkušené muzikanty. 

                                                                 
95 Ladislav Zajíček (1947 – 2001)  - hudebník, novinář, spisovatel a zakladatel nakladatelství Sekce mladé 

hudby (1977) 

96VLASÁK, V. Folkaři : Báječní muži s kytarou, kteří psali dějiny. 1. vyd. Řitka : Daranus, 2008. Ostře 
sledovaný Merta, s. 91.  

97
 MERTA, V. Folk - bluesová kytara a harmonika : Vše o folku, co jste chtěli vědět a styděli se zeptat. 1. 

vyd. . Praha : ARTeM, 1992. 88 s.  

98 Ústní sdělení V. M. 
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Příručka je členěna na dva samostatné celky. První se zabývá hrou na folkovou 

kytaru, druhý se věnuje folk-bluesové harmonice. Folková kytara navíc pojednává i o 

písničkářství. 

  

3.1.1.1 Folková kytara 

I když by se mohlo na první pohled zdát, že půjde o stroze instruktivní příručku 

obsahující určitý počet pravděpodobně nezáživných cvičení, která vyžadují dril a jisté 

množství hráčova talentu, opak je pravdou. Již v úvodní kapitole se autor snaží čtenáře 

přesvědčit, že se nemá trápit nejistotou, zda má dostatek talentu. Je toho názoru, že každý 

člověk má své téma, tajemství, něco k nabídnutí a obohacení bližního. Také tvrdí, že je 

schopen dostat osobitou výpověď z každého, kdo je ochoten se alespoň na chvíli otevřít 

světu. Z celé této příručky je zřejmé, že Mertovi nejde jen o mechanické osvojení si 

předepsaných cvičení, ale že chce i probudit zájem a tvůrčího ducha v samotném žáku - 

čtenáři, a to relativně zábavnou formou. Sám autor o učebnici říká, že by měla rozvíjet 

osobitý a neopakovatelný vklad jedince, hráčský neklid, sebekritiku, měla by také podnítit 

touhu hledat, zdokonalovat nalezené a neustrnout na dosaženém. 

V úvodu příručky si Merta klade otázku, zda má vůbec cenu vydávat písničkářskou 

školičku v době, kdy podle mínění kritiků, vydavatelů, distributorů a některých muzikantů 

samotný folk umřel. Je nutné připomenout, že příručka vyšla v roce 1992, tedy relativně 

brzy po sametové revoluci, kdy padl komunistický režim, který podněcoval tvorbu 

mnohých folkových písničkářů např. ke skládání protestních písní. V dobách po 

„sametové“ se dokonce říkalo, že písničkáři ztratili nepřítele.99 Autor je však toho mínění, 

že písnička zůstane nejpřirozenějším a nejdostupnějším způsobem sebevýrazu a že žánru 

v krizi či náhlých potížích se sluší spíš pomáhat, než jej zadupávat do země. Proto se tedy 

Merta obrací se svou učebnicí k začátečníkům, středně pokročilým, ale i ke svým kolegům, 

kteří jsou na rozcestí a váhají, co dál. 

                                                                 

99 Vladimír MERTA [online]. ? [cit. 2011-03-31]. Rozhovory. Dostupné z WWW: 
<http://vladimirmerta.cz/rozhovory.php?rec=39>. 
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Vladimír Merta je toho názoru, že dobrá kytarová škola není továrnou na kopie 

svého autora, proto se snaží v žácích podpořit jejich jedinečnost, což se projevuje 

především častým kladením otázek, které mají vést žáka k sebezpytování. Zároveň chce již 

v počátku knihy probudit v žácích ctižádost a vervu. Podle Merty je důležité umět 

pojmenovat svůj cíl, ne k němu dojít.   

Příručka se obecně vzato dělí na kapitoly, tzv. triky, které obsahují rady, 

doporučení a na samostatná cvičení. Čtenář by měl v ideálním případě souběžně pracovat i 

s videokazetou, která koresponduje s knihou, a na níž jsou názorně ukázána jednotlivá 

cvičení. Není to však bezpodmínečně nutné. Podle autora není podstatné dodržovat pořadí 

cvičení. Jedna dovednost totiž usnadňuje druhou, takže je možné, že si žák najde pro sebe 

výhodnější pořadí. V žádném případě nemá jít o návod jak dobře hrát. Vladimír Merta říká, 

že folková hudba je projevem lidí, kterým bylo z různých důvodů upřeno klasické vzdělání 

a pro které je metodika většinou cizí. 

Jednotlivé kapitoly v této příručce lze rozdělit na dvě skupiny. První je 

nemetodického charakteru, jelikož obsahuje spíše praktické rady, které se přímo netýkají 

hry na kytaru, ale přesto s ní úzce souvisí. Druhá skupina se již zabývá technickou a 

interpretační stránkou hry a písničkařením.  

 Kapitoly, které nemají metodický charakter, se objevují především v první části 

příručky a zabývají se praktickými úkony souvisejícími především s nástrojem. První 

kapitola s touto tematikou se nazývá Jaký nástroj a zaměřuje se na výběr správné kytary. 

Autor zde rozebírá především klady a zápory starých a nových nástrojů. Značnou část 

kapitoly však tvoří popis výroby kytary, a to konkrétně v dílně významného kanadského 

kytaráře Johna Larivée, kterého Merta kdysi navštívil. V dalších kapitolách tohoto typu se 

také dozvídáme, jak máme o svou novou kytaru správně pečovat. Proto se autor věnuje 

např. strunám, a to jak z hlediska výběru, kde srovnává jednotlivé typy, tak i z hlediska 

správné péče o ně. Pozornost je taktéž zaměřena na úpravu a používání nehtů, které mají 

při hře na kytaru zásadní význam. Z tohoto důvodu Merta popisuje drobné nuance při hře 

na jedné struně způsobené postupným vytočením palce, což dokládá příslušná tabulka, jež 

se zaměřuje na různé barvy tónů, které lze získat při hře uvedenými postupy. Velký důraz 

je také kladen na ladění kytary. Merta rozebírá, jak a kdy kytaru správně naladit a jak 

přizpůsobit její ladění při souhře s foukací harmonikou. Jednou z posledních kapitol, které 

se přímo netýkají metodiky hry na kytaru, je kapitola zabývající se nahráváním kytary. 

V ní Merta radí, jak si má hráč alternativně poradit, když nevlastní nahrávací studio, a také 
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zde zdůrazňuje, že interpret má především věřit přirozenému zvuku nástroje a svého hlasu 

a má používat zvukové efekty s mírou.  

Další kapitoly jsou zaměřeny přímo na technickou a interpretační stránku hry na 

kytaru. Doplňuje je i pojednání o základech hudební teorie. Autor zde píše o rytmu a stylu, 

radí jak správně postupovat při hře akordů a zabývá se vedením basové linie a harmonizací 

melodie.  

 Do kapitol jsou včleněna různá cvičení a také tzv. triky, které obsahují další úkoly. 

Cvičení v této příručce bývají obvykle doplněna názornou fotografií, autor zde uvádí 

možné chyby a jejich následné řešení. Úkoly postupují od jednodušších k těm složitějším. 

Nejdříve se začíná hrou na jedné struně, poté se pozvolna přechází k akordické hře. Žák by 

měl později zvládnout zahrát i jednoduchou melodii. Podle Merty by měl žák cvičit 

zásadně v pomalém tempu, které má pravidelným cvičením postupně zrychlovat, a ve třech 

dynamikách – velmi slabě, středně a velmi silně. Dále se v příručce zabývá jednotlivými 

způsoby hry (např. hrou dopadem, bez dopadu, tremolem atd.) a demonstruje je na 

přiložených obrázcích. Merta vymezuje v učebnici čtyři základní jistoty, bez kterých se 

žádná – tudíž ani folková - hra neobejde. Jsou to rytmus, stavba, styl a agogika. Proto se 

v následujících úkolech zabývá střídavě jejich naplňováním a záměrným porušováním, 

jelikož se právě na tom odehrává veškerá tvůrčí činnost, kterou neustále u svého žáka 

podporuje. Po technické stránce by měl být žák schopen v závěru učebnice doprovodit si 

lidovou píseň, čemuž se věnuje poslední, 23. cvičení. 

Příručka však není zaměřena pouze na výuku hry na kytaru, ale měla by také vést 

žáka – čtenáře ke skládání vlastních písní. Poslední výrazná kapitola se jmenuje Jak uvařit 

písničku z ničeho?. V ní se autor snaží motivovat čtenáře k vlastní tvorbě a dává jim 

návrhy do jejich písničkářských začátků. Klade především důraz autenticitu a také na to, 

aby si začínající písničkáři uhájili vlastní identitu, jelikož to jsou základní pilíře umělecké 

tvorby. 

 Samotný závěr příručky tvoří několik tipů a rad, např. jak postupovat v případě, 

když žák nepokračuje dostatečně rychle vpřed, jak se vypořádat s trémou atd. 

 Folková kytara je doplněna přílohou, a to v podobě tabulky akordických hmatů. 
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3.1.1.2 Folk – bluesová harmonika  

Tato příručka je členěna na jednotlivé kapitoly - cvičení, které v sobě zahrnují i 

jednotlivé úkoly různého charakteru. K ujasnění probírané látky je pro žáky opět vhodné 

používání videokazety.  

Ve Folk – bluesové harmonice přechází autor opět od úvodních kapitol přes 

praktické, které se nezabývají přímo hrou na nástroj, ke kapitolám technickým a 

interpretačním. 

V úvodu Merta vypráví, jak se k foukací harmonice vůbec dostal, a přiznává, že se 

nepovažuje za skvělého hráče, nicméně podotýká, že u nás neexistuje publikace, která by 

se zabývala tímto tématem. Vzhledem k tomu, že už sám na harmoniku dávno necvičí, 

shledává výhodu v tom, že se ještě dokáže vžít do pozice začátečníka, což je pro tuto 

příručku spíše přínosem. 

Jelikož foukací harmonika nepatří mezi běžně používané nástroje, seznamuje autor 

čtenáře s tímto nástrojem mnohem podrobněji, než tomu bylo v případě předchozí 

učebnice. Popisuje historické předchůdce tzv. foukačky a její vývoj. Nejpodstatnější 

vývojovou vlnou u nás bylo folkové hnutí v šedesátých letech minulého století, kdy se 

držák s harmonikou stal téměř odznakem generace. Bohužel dobové poměry harmonice 

příliš nepřály, což se podepsalo třeba i na nedostatku kvalitních nástrojů na českém trhu. 

Proto v této příručce nalezneme i kapitolku, která se zabývá tím jak si vybrat kvalitní 

harmoniku. Je zde soupis všech dostupných značek s jejich vlastnostmi, ať už kladnými, či 

zápornými. 

 Zajímavou součástí je i jakýsi slovníček, a to z toho důvodu, že Merta v textu 

velmi často užívá slang muzikantů, v tomto případě harmonikářů, a snaží se tyto pojmy dát 

do souvislosti s hudební terminologií. Podstatnou část slovníčku tvoří druhy artikulace, 

která je pro hru na tento nástroj nezbytná a výklad se z ní v dalších kapitolách a cvičeních 

dále odvíjí. Zbytek slovníčku obsahuje několik pojmů z hudební terminologie, které jsou 

vysvětleny tak, aby byly srozumitelné pro širokou čtenářskou veřejnost. 

Po vysvětlení terminologie se Merta již zaměřuje na technickou stránku hry, a to na 

práci s dechem a na základní způsoby tvoření tónu, což je pro hru na tento nástroj zásadní. 

Vzhledem k tomu, že se hra opírá především o uvolnění dýchacího ústrojí, je zde kladen 

důraz na hospodaření s dechem a na rovnoměrný výdech hráče trvající minimálně 30 

sekund. Na podporu správného výdechu autor uvádí několik cvičení. 
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Z hlediska práce jazyka a rtů existují dva rovnocenné základní způsoby hry, a to 

folkový a bluesový. Oba způsoby autor detailně rozvádí, nicméně bluesovému postupu 

jsou z důvodu složitosti věnovány delší pasáže. Merta se snaží stručně vyložit 

bluesmanskou teorii s její harmonií. Zásadním pojmem, kterým se tu autor zabývá, je 

pojem tzv. blue – tónu. Je zde rozebráno jeho tvoření jak z harmonického, tak i 

z interpretačního hlediska.  

Dále autor čtenářům radí jak správně tlumit harmoniku dlaní, jak se vypořádat 

s vyrovnáváním rejstříků či jak zabarvit tón. Poté přechází ke kapitole zabývající se 

rytmickými vzory, kde můžeme nalézt soupis charakteristických rytmů od boogie přes 

blues, swing či rock, až po dixieland. Ke každému uvedenému rytmu uvádí správnou 

artikulaci. V jedné ze závěrečných kapitol se zaobírá stavbou sóla a zásadami provedení, 

kde si můžeme povšimnout i náznaku hudebních forem. 

Do všech výkladových kapitol jsou včleněna cvičení a každému z nich je stejně 

jako v případě Folkové kytary věnován odstavec, který uvádí možné chyby a jejich řešení. 

K některým postupům hry na foukací harmoniku jsou přidány i názorné obrázky. 

Jednotlivé úkoly se týkají nejen hry, ale i praktických úkonů, např. výroby držáku 

k harmonice. Cvičení zabývající se hrou na nástroj mají z hlediska náročnosti stupňující 

charakter, tedy postupují od jednodušších úkolů k těm složitějším.    

Úplný závěr příručky tvoří především praktické rady, které se zabývají např. tím, 

s jakými dalšími nástroji lze harmoniku kombinovat, jak ladit kytaru, která doprovází 

harmoniku, či jak o foukací harmoniku vhodně pečovat a jak dosáhnout zvláštních 

zvukových efektů, které mohou hru obohatit. 

 

3.1.1.3 Shrnutí a vlastní hodnocení 

 Folk – bluesová kytara a harmonika Vladimíra Merty je velmi originální, dalo by 

se říct, že i poměrně svéráznou učebnicí určenou pro všechny úrovně hráčů. Obě části 

příručky pojí především charakteristický výkladový styl autora, který je podložen jeho 

zkušenostmi z hudební praxe, a jejich obdobné členění na kapitoly a cvičení - v kytarové 

části můžeme nalézt i tzv. triky.   

I když struktura knihy působí na první pohled přehledně a systematicky, ve 

skutečnosti tomu tak není. Např. triky v sobě mnohdy skrývají samotná cvičení, což není 

příliš systematické z hlediska celkové struktury učebnice. 



47 

 Pokud se zaměříme na autorův přístup ke čtenářům - začátečníkům, lépe působí 

Folk – bluesová harmonika, jelikož zde autor počítá s tím, že tento nástroj není tolik běžný, 

a proto se snaží hráče blíže seznámit s nástrojem jako takovým a s jeho historickými 

předchůdci, což ve Folkové kytaře chybí.  Kytarová učebnice je však zase navíc obohacena 

o článek zabývající se výrobou kytary u předního kanadského výrobce. Z technického 

hlediska hry na nástroj je tedy pro začátečníky srozumitelnější Folk – bluesová harmonika. 

Sám autor uvádí, že na nástroj příliš netrénuje, a tak se lépe dokáže vžít do problémů 

začátečníka a vychází více z podstaty nástroje. 

 U obou částí příručky chybí nákres nástroje s jeho popisem, který by začátečníkům 

značně usnadnil práci s porozuměním výkladu. Zásadní informace jsou řazeny poměrně 

nelogicky. Například v pokročilejší fázi Folkové kytary, kdy už by měl mít žák za sebou 

několik cvičení, uvádí autor, jak má hráč při hře na kytaru správně sedět. Tato informace 

by měla být umístěna v úvodních kapitolách. Stejná závada je  samotném závěru této 

příručky, kde autor uvádí rady jak postupovat v případě, pokud žák nepokračuje dostatečně 

rychle vpřed, a také jakým systémem a jak často má žák cvičit. I tyto informace by měly 

být zařazeny do počátečních kapitol.  

Z hlediska hudební terminologie se Merta snaží čtenáře odbornými názvy příliš 

nezatěžovat. Pokud se nějaký termín ve výkladu objeví, má snahu ho jednoduše vysvětlit, 

nicméně aby čtenář mohl výkladu plně porozumět a třeba i aplikovat danou formu cvičení 

do praxe (např. transponovat cvičení do jiné tóniny), musí mít alespoň základní povědomí 

o hudební nauce a měl by se také orientovat v základech harmonie. Např. ve Folkové 

kytaře je cvičení 22 zaměřeno na harmonizaci mimotonální střídavou dominantou. Autor 

sice čtenáře informuje, že jde o akord na II. stupni, ale celkový pojem vyzní do prázdna, i 

když píseň, která je zde zaznamenána pouze s akordickými značkami, tento typ dominanty 

obsahuje. Bohužel zde není tento harmonický jev jasně ve sledu po sobě jdoucích akordů 

vyznačen, a tak ho laik pravděpodobně nebude schopen ani rozpoznat, natož ho aplikovat 

na jiných písních. Poněkud nešťastné je i vysvětlení intervalů. Jsou zde sice jejich názvy, 

příklad je uveden na tónině C dur (např. je zde napsáno, nikoli zakresleno v notové osnově, 

že C – G je čistá kvinta), ale chybí zde opět souvislosti, díky kterým by si žák mohl 

odvodit intervaly i v ostatních tóninách. Je však možné, že Merta předpokládal, že si je žák 

odvodí podle vlastního sluchu.  

Obě části příručky se od sebe liší tím, že Folk-bluesová harmonika se zabývá téměř 

výhradně hrou na nástroj, kdežto u kytarové školy tomu zcela tak není. Folková kytara 
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totiž směřuje i k tzv. písničkaření – čili skládání vlastních autorských písní. Merta se snaží 

probudit ve čtenáři tvůrčího ducha a neustále na něj „útočí“ otázkami, které by žáka – 

čtenáře měly dovést k sebezpytování a také by měly podporovat jeho autentický hudební 

projev, což je jeden z hlavních cílů Mertovy příručky. Dále se autor snaží jak u „Kytary“, 

tak i u „Harmoniky“ přimět žáky k experimentům s nástrojem a k improvizaci. Je však 

otázkou, zda je improvizace vhodná pro začátečníky, kteří v postatě nemají žádný 

potenciál technických dovedností, o něž se mohou opřít. 

 Pokud jde o úkoly a cvičení, je nepochybně správně, že autor počítá s tím, že ne 

vždy se je žákům podaří všechny dokonale zvládnout, a tak vždy uvádí možné chyby, se 

kterými se mohou potýkat, a jejich následné řešení. 

 Na závěr tohoto shrnutí už zbývá jen zmínit, komu lze tuto dvoudílnou učebnici 

doporučit. Folk – bluesová kytara a harmonika je vhodná především pro hudební samouky 

a pro folkové nadšence.  Příručka však může být velmi inspirativní svým pojetím jak pro 

pokročilé hráče, tak i pro profesionály, jelikož její hlavní přínos a výjimečnost spočívá 

především v netradičním folkovém zaměření a také ve specifickém autorově podání. Avšak 

pokud chce člověk proniknout více do hudebně – teoretické podstaty hraní, měl by 

využívat i sekundární literaturu  

 

 3.2 Hudební dílny a kurzy 

Počátky tohoto typu pedagogické činnosti můžeme u Vladimíra Merty nalézt již 

v osmdesátých letech, kdy dostal nabídku vést speciální lekce od Svazu hudebníků – Sekce 

mladé hudby, která podle Mertových slov plnila funkci spojovacího článku mezi aktivními 

hráči a zaujatými posluchači – amatéry. Zvláštním důkazem existence Mertových kurzů, 

které se zabývaly především výukou hry na kytaru, jsou archivní materiály StB, jelikož 

písničkář patřil mezi osoby sledované komunistickým režimem. V těchto materiálech např. 

stojí, že „pravicově orientovaný písničkář“ Merta má vystupovat 3. a 4. října (1981) na 

Strahovských kolejích. StB se domnívala, že narazila na nelegální akci. Vyzvala proto 

uniformované policisty, aby tam provedli kontrolu a zjistili, jestli vystoupení bylo 

povoleno příslušnými schvalovacími orgány. Jak tyto kurzy probíhaly z pohledu StB, 

dokládá Vladimír Vlasák ve své publikaci Folkaři, ve které cituje hlášení uniformovaného 

policisty, jenž vykonal prohlídku. „V bloku č. 11 v suterénu bylo zjištěno, že se za dveřmi 

označenými jako VŠ klub ozývá mužský hlas, který instruuje o hře na kytaru. Dále bylo 

slyšet brnkání na několik kytar. Poslech za dveřmi byl prováděn po dobu asi deseti minut a 
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potom bylo přistoupeno k prohlídce místnosti. Jedná se o dvě menší místnosti. V přední 

sedělo do kruhu asi 20 lidí a před nimi na pódiu stál starší muž s kytarou, který jim 

vysvětloval různé styly hry na tento nástroj. V druhé místnosti byl vytěžen Ladislav Zajíček, 

který zde byl jako produkční Sekce mladé hudby. Dále bylo zjištěno, že muž, který 

posluchačům předehrává, je lektor Vladimír Merta, který má zaměstnání jako svobodné 

povolání. Zde vyučuje hře na kytaru. Zajíček má školení na starosti po produkční stránce. 

Předal kopii povolení školení s razítkem a podpisem, kterou přikládám a kde je o průběhu 

školení vše napsáno. Školení není přístupné veřejnosti a všichni posluchači jsou členové 

klubu Kruh přátel mladé hudby. Dalším šetřením bylo zjištěno, že 3. 10. i dnes přijelo před 

klub před 19. hodinou několik vozidel TAXI nezjištěných typů a SPZ, ze kterých vystoupily 

osoby s kytarami. Vozidla poté odjela. V uvedeném případě se jednalo o velmi tichou 

hudbu často přerušovanou teoretickými výklady.“100 

Koncem října 1982 vedl Merta kurz hry na kytaru v motorestu Příhrazy u Mladé 

Boleslavi pořádaný opět Sekcí mladé hudby. Policie opět vyhodnotila, že akce se mělo 

zúčastnit 45–50 osob „z řad volné mládeže a tzv. undergroundu“. „Volnou mládež“ 

představovali v žargonu tajné policie lidé, kteří nebyli nikde řádně organizovaní a často 

byli provokativně dlouhovlasí. Kvůli zastrašování na kurz dorazilo pouhých třináct lidí. 

Policejní zpráva z té doby s uspokojením konstatovala, že se prakticky podařilo eliminovat 

negativní působení písničkáře Vladimíra Merty na posluchače školení. 101 

 

Mezi nejvýraznější a nejzajímavější hudební kurzy však patřila především Hudební 

dílna Jany Lewitové a Vladimíra Merty ve Slavonicích102, která po celých deset let lákala 

amatéry i profesionály z celé republiky, a to v letech 1998 - 2007. Tato dílna s podtitulem 

                                                                 

100 VLASÁK, V. Folkaři : Báječní muži s kytarou, kteří psali dějiny. 1. vyd. Řitka : Daranus, 2008. Ostře 
sledovaný Merta, s. 92. 

101 VLASÁK, V. Folkaři : Báječní muži s kytarou, kteří psali dějiny. 1. vyd. Řitka : Daranus, 2008. Ostře 

sledovaný Merta, s. 117-118.  

102 Město Slavonice leží v okrese Jindřichův Hradec a první zmínka o městě pochází z roku 1260. 

Dominantou města jsou renesanční domy na náměstí Míru.  
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Kurz zpěvu lidových balad se konala pod záštitou místní Slavonické renesanční, obecně 

prospěšné společnosti a její hlavní organizátorkou byla paní Olga Žampová.  

Zájemci se mohli o dílně dozvědět prostřednictvím webových stránek města 

Slavonice, z webu lektorů, z regionálního tisku či od svých známých. Přijetí do tohoto 

kurzu nevyžadovalo žádné specifické podmínky, přihlásit se mohl prakticky kdokoliv, jak 

pokročilí a profesionálové, tak i úplní amatéři a začátečníci. Pestré složení a hudební 

zaměření účastníků tvořilo velmi inspirativní prostředí pro všechny členy kurzu.103 

Výuka probíhala jeden srpnový týden, a to nejen v prostorách místní základní 

umělecké školy, ale např. i v kostele či v přírodě, kde si člověk osvojoval různé techniky a 

možnosti zpěvu v daném prostředí. Hlavním a společným cílem kurzu bylo připravit 

jednotlivé účastníky na závěrečné vystoupení, které se konalo na slavonickém náměstí 

Míru a v dalších prostorách městečka.  

Hudební dílna, které se účastnilo vždy maximálně 15 osob, byla koncipována jak na 

bázi individuální výuky, tak i na té skupinové, z čehož individuální výuka převažovala. 

Pokud účastník kurzu chtěl, mohl se každý den přihlásit na soukromou hodinu k oběma 

lektorům dle rozpisu. K největším kladům tohoto kurzu patřil právě tento typ výuky, 

jelikož každý kurzista mohl pracovat sám na sobě dle svých možností a nemusel se, pokud 

mu to nevyhovovalo, omezovat ostatními. Všichni účastníci si připravili písně, ať už 

vlastní autorské, či jakékoliv jiné a na nich celý týden pracovali. I když měl kurz primární 

zaměření na zpěv lidových balad, tato tematika nebyla pro nikoho povinná. Individuální 

výuku, které mohli přihlížet i ostatní, doplňoval i skupinový program, při němž si účastníci 

hudební dílny navzájem ukazovali, co nového se na svých soukromých hodinách naučili a 

dávali si zpětnou vazbu. Skupinová výuka zahrnovala i jednoduchá cvičení, díky nimž se 

mnozí postupně v průběhu týdne zbavovali své trémy, která jim bránila při zpěvu.  

 Vladimír Merta na slavonických dílnách spolupracoval se zpěvačkou a violistkou 

Janou Lewitovou, která se dlouhodobě věnuje speciální metodě zpěvu, jíž jako první začal 

ještě před druhou světovou válkou v Budapešti praktikovat profesor Szamosi. Jeho 

asistentkou byla  Theresie Blumová, která po válce žila v Praze a do této metody zasvětila 

                                                                 
103 Autorka této práce absolvovala u Vladimíra Merty celkem tři kurzy, z toho jednu dílnu v Slavonicích, a to 

poslední – desátou.  
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své žáky, kteří tuto metodu dodnes předávají. Mezi ně patří i Jana Lewitová, která z této 

metody dodnes vychází při své výuce. Szamosimo metoda je založena především na práci 

s dechem.  „Zpěv je dech. Dech odráží tělesný i duševní stav, dech propojuje tělo a duši. 

Je-li dech, resp. výdech volný, přirozený, je i zpěv dobrý. Málokdo je tak uvolněný a bez 

zábran, že mu jde zpěv bez námahy sám od sebe. Jsou to různé zábrany, o kterých ani 

nevíme, kde se vzaly, které brzdí výdech a způsobují, že se na hlas tlačí a zpívání nejde, jak 

bychom si přáli,“  uvádí Lewitová na svých webových stránkách. Právě tyto zábrany, o 

kterých se tu mluví, se snaží lektorka odstranit pomocí jednoduchých cvičení, jejichž 

pomocí bychom měli uvolnit napětí a výdech, a tak i zjišťovat možnosti svého hlasu, které 

bývají leckdy překvapivé.104  

Na této speciální technice se Jana Lewitová snažila postavit základ pro písně, na 

kterých kurzisté po celý týden pracovali, a také pomáhala s jejich interpretací. Zde lze 

nalézt zásadní odlišnosti mezi výukou Lewitové a Merty, jelikož jejich interpretační pojetí 

některých písní bylo zcela odlišné. I když se přístupy obou lektorů lišily, přesto zde 

můžeme nalézt několik společných zásad, ze kterých vycházejí oba. Patří mezi ně 

především volnost, přirozenost, autentičnost a touha jít za hranici běžných návyků a 

hudebních konvencí.  

Mertova výuka na rozdíl od přístupu Jany Lewitové není systematická a podložená 

pečlivě nastudovanou metodou. Je to z toho důvodu, že Merta pracuje především 

s pěveckou, případně s instrumentální složkou interpretace písně, která je u každého 

kurzisty jiná a vyžaduje specifický přístup. Stejně jako ve svých učebnicích, i zde se Merta 

spíše snaží nasměrovat daného člověka k určitému cíli svými alternativními postupy. 

„Snažím se nevnucovat svůj pohled, být hlasem v pozadí.“105 Důraz klade především na 

autentičnost, na níž se snaží vystavět potenciál žákovy interpretace. Jak uvádí ve své studii 

Zpívaná poezie, autentičnost je ryzím životním prožitkem, vyjádřeným bezprostřední 

životní výpovědí, obsahující zkušenost doby. Jejím opakem je podle Merty tupá 

                                                                 
104 Jana Lewitová [online]. ? [cit. 2011-03-29]. Kursy a hodiny zpěvu Motto: přirozenost. Dostupné z 

WWW: <http://music.taxoft.cz/jana_lewitova/?ln=&pg=0>. 

105Vladimír MERTA [online]. ? [cit. 2011-03-31]. Rozhovory. Dostupné z WWW: 

<http://vladimirmerta.cz/rozhovory.php?rec=162>.  
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reprodukce, předstírání, řemeslnost, vnější efekt, sebeobelhávání, klišé a napodobení, což 

máme přenechat jiným.106 Autentičnosti se u svých žáků snaží docílit podobně, jako tomu 

bylo v jeho Folk – bluesové kytaře a harmonice, což se projevovalo častým kladením 

otázek, které měly vést žáka k sebezpytování a k čerpání inspirace z vlastního zdroje. 

Začínajícím písničkářům navštěvujícím jeho kurzy Merta radí: „Nezačínejte tam, kde jsme 

skončili. Jděte od začátku za svým vnitřním hlasem. Hledejte svá témata. Chraňte svou 

citlivost, čistotu vnímání, bystrost smyslů.“ 107 

V jednom rozhovoru uvedl, že na kurzech také realizuje své režisérské ambice, díky 

kterým pomáhá účastníkům dílny s jejich vybranými písněmi. „Malujeme si se zpěváky 

prostor balady, vyhrocujeme dialog, zabarvujeme slova, uvědomujeme si, kde je detail, kde 

je nadhled, kde píseň letí nad krajinou.“108 

Dále se Merta na svých kurzech zaobírá i zásadami harmonizace písně, učí žáky jak 

zpívat bez doprovodu, pomáhá jim se stylizací písní, se způsoby jejich prezentace, s 

improvizací pěveckou i nástrojovou a zabývá se i propojováním hudby s pohybem a 

malbou. 

Podle Mertova tvrzení by díky kurzu měli jeho absolventi překonat vnitřní ostych a 

naučit se komunikovat jinak než jen slovem. K tomu dodává, že společně s Janou 

Lewitovou spolupracují se skupinami fyzioterapeutů, jelikož se někde starost o dech a 

uvolnění stýká i s profesí nezpěváckou. „Smyslem je, abychom postupně ustupovali a žáci 

vystupovali do popředí. Vrchol představuje koncert žáků. Sami si najdou místo, třeba na 

náměstí. Tam se pak musejí postarat, jak přitáhnout posluchače.“ 109 

                                                                 
106 MERTA, Vladimír. Zpívaná poezie. 1. vyd. Praha : Panton, 1990. Autentičnost, s. 11.  

107 Vladimír MERTA [online]. ? [cit. 2011-03-30]. Rozhovory. Dostupné z WWW: 

<http://vladimirmerta.cz/rozhovory.php?rec=159>. 

108 VLADIMÍR MERTA [online]. ? [cit. 2011-03-29]. Rozhovory. Dostupné z WWW: 
<http://vladimirmerta.cz/rozhovory.php?rec=68>. 

109 Vladimír MERTA [online]. ? [cit. 2011-04-01]. Rozhovory. Dostupné z WWW: 

<http://vladimirmerta.cz/rozhovory.php?rec=39>. 
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Hudební dílnu každoročně přijížděli obohatit i zajímaví hosté z hudební branže. 

Např. jubilejní desátou dílnu navštívili Ridina Ahmed110, Agnes Kutas111 a folkové duo 

Plocek & Šuranská.112 

Poslední dílna ve Slavonicích se konala 4.–11. srpna 2007, po ní na tradici místních 

letních kurzů navázalo sdružení Hlasohled s kurzem afrických polyfonií.  

Na tradiční slavonickou dílnu, která po deseti letech svého působení skončila, se 

oba lektoři snažili v následujících letech navázat krátkými víkendovými kurzy, a to 

v prostředí hájenky u Vyšného, který se nachází nedaleko Českého Krumlova. Hlavním 

organizátorem kurzů je Mgr. Jan Maryška, který jim poskytuje veškeré zázemí.  

                                                                 
110 Ridina Ahmed je zpěvačkou česko – súdánsko – ruského původu, která se zprvu věnovala jazzu, poté, 

z potřeby hledat autentičtější výraz a svůj opravdovější hlas, se vydala do méně probádaných zvukových 

krajin. Je autorkou hudby k několika tanečním a pohybovým představením (např. Život podle jepice), 

podílela se na hudbě k několika filmům (Vaterland, Pusinky a Fimfárum 2) a spolupracovala s řadou dalších 

hudebníků (např. s Janem P. Muchowem, Monikou Načevou, Vojtěchem a Irenou Havlovými). Byla přizvána 

na řadu koncertů a jako host si v roce 2008 zazpívala společnou improvizaci s Bobby Mc Ferrinem. V roce 

2003 měl premiéru její sólový projekt Hlasokraj, kombinující projekci a živý koncert, za který získala 

ocenění Next wave v kategorii Objev roku. V roce 2006 vyšlo její sólové CD Hlasem. Ridina Ahmed je 

v současné době také známá jako zakladatelka sdružení Hlasohled, které se zabývá pořádáním hlasových 

dílen jak s domácími, tak i se zahraničními lektory. (Zdroj: http://www.hlasem.cz/o-autorce.html) 

111 Agnes Kutas (*1963 v Budapešti) je absolventkou Akademie Výtvarných umění v Budapešti a pražské 

DAMU (scénografie). Po ukončení studií se mimo několika výtvarných prací věnuje převážně divadelní 

hudbě. Od roku 1995 si staví vlastní repertoár a doprovází se na housle, od roku 1997 vystupuje sólově a od 

roku 2001 v duu s bubeníkem Jaroslavem Kořánem. Koncertuje také s Janou Lewitovou, u které privátně 

studovala zpěv. (Zdroj: http://www.agneskutas.xf.cz/curriculum_vitae-1-3-1-1.html) 

112
  Jiří Plocek, bývalý člen legendárních Poutníků a kapelník skupiny Teagrass, spolupracuje ve svém 

hudebním projektu s houslistkou a zpěvačkou Jitkou Šuranskou. Náplň pořadu tvoří písně a melodie 

výhradně lidového původu – z Moravy, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Irska a dalších zemí. Muzika stojí 

na základech tradiční karpatské smyčcové muziky, která se na Moravě označuje jako „hudecká“ a 

nejvýraznější podobu má na Horňácku, v Polsku se tak hraje především v tatranské goralské oblasti a v 

Rumunsku v Transylvánii.  Za CD Písňobraní  získala dvojice při udělování 15. výročních cen Akademie 

populární hudby Anděl cenu za nejlepší nahrávku v oblasti world music za rok 2005. (Zdroj: 

http://www.davidnemecek.cz/?bcoid=29) 
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Vzhledem k tomu, že se kurz koná na soukromém pozemku, není jeho reklamní 

propagace příliš veliká. Zájemce se o něm může dozvědět buď prostřednictvím webových 

stránek lektorů nebo přes známé, případně přes Jana Maryšku, který se sám zabývá 

především kurzy pro fyzioterapeuty a lékaře. 

Kurzy na hájence se v případě dua Lewitová - Merta odehrávaly v obdobném duchu 

jako ve Slavonicích, a to v letech 2008 a 2009 v intervalu jeden kurz za rok. Rozdíly 

nebyly jen ve výše zmíněné délce kurzu, ale výrazně tam chyběl hlavní cíl, kterým bylo 

závěrečné veřejné vystoupení všech účastníků. Jak je uvedeno v programu z roku 2008, 

Merta se na tomto kurzu především zaměřoval mimo již zmíněného na improvizovaný 

doprovod na kytaru, flétny, brač atd. Mottem kurzů byla otevřenost, touha jít za hranice 

návyků a hudebních konvencí. 

Od roku 2010 začal Vladimír Merta vést na hájence workshop společně 

s výtvarníkem Markem Borsányim, absolventem Střední umělecko-průmyslové školy v 

Uherském Hradišti, který v současné době působí na základní umělecké škole v Českém 

Krumlově.113 Tento kurz je i v současné době aktuální. 

Merta se zde opět zaměřuje na tvarování autorského přístupu, harmonizaci písně, 

prolínání výtvarné a hudební imaginace, variace a improvizace a také na malování balady. 

Jelikož je Vladimír Merta ve své tvorbě ovlivněn i studiem filmové a televizní režie a 

scénáristiky na FAMU a aktivně se zabývá i skládáním hudby k filmům, mohou se 

účastníci nově setkat s vytvářením mirkoscénáře a se základy filmové hudby. 

Marek Borsányi se na těchto kurzech snaží o předání svých zkušeností nabytých 

desetiletým praktickým cvičením se štětcem a tuší, ale také např. uhlem. Jelikož se i 

Vladimír Merta ve svém programu zabývá prolínáním hudby a výtvarného umění, jsou 

odborné připomínky Marka Borsányiho pro všechny účastníky velkým přínosem.   

 

I když není Vladimír Merta vystudovaným pedagogem, přesto jsou jeho znalosti 

z letité hudební praxe ve folku a v ostatních odvětvích hudby, které předává svým 

osobitým způsobem, pro žáky navštěvující jeho kurzy či pro čtenáře jeho příruček velmi 

cenné. 
                                                                 

113 Oficiální stránky města Český Krumlov [online]. 1999 [cit. 2011-04-02]. Výtvarníci města Český 
Krumlov. Dostupné z WWW: <http://www.ckrumlov.cz/cz1250/umelci/i_marbor.htm>.  
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Vedle hudebních pedagogických aktivit také donedávna působil na FF UK, kde 

vyučoval předmět Animace kultury. 

V současné době se Vladimír Merta aktivně zabývá vedením výše zmíněných kurzů 

a vyučuje jednosemestrální kurz zabývající se synkretickým vnímáním hudby v 

animovaném filmu FAMU. Jedná se o interdisciplinární kurz, kdy všichni účastníci malují 

a pracují na jednom námětu a graficky znázorňují, jaký bude zvuk a typ hudby. Kurz je 

však podle slov Merty otevřený a přednost má zájem studentů.  

Merta také uvažuje o reedici Folk – bluesové kytary a harmoniky vydané u 

profesionálního nakladatele. Publikace by měla být tentokrát rozšířena o úvahu o textování 

a proměnách folku.114 

  

                                                                 
114 Ústní sdělení V. M. 
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Závěr 

 I když současná doba preferuje především jednooborové specializace, přesto se 

najdou lidé, kteří se svojí pestrou činností vymykají soudobému trendu a neustále mají 

ostatním co sdělit. Jedním z nich je právě Vladimír Merta, jenž je vskutku renesanční 

osobností a jehož profesní činnost se váže hned k několika uměleckým oborům. 

 Ve své bakalářské práci jsem se snažila pojmout v celé šíři Mertovu obsáhlou 

hudební činnost, která sahá od autorské písně přes hudební improvizace, interpretaci a 

filmovou hudbu až k pedagogickým aktivitám. Přesto je však tato významná osobnost 

zastiňována svými zkomercializovanými kolegy a není příliš medializovaná. Na jednu 

stranu je to sice škoda, protože Vladimír Merta by si podle mého názoru zasloužil více úcty 

a obdivu veřejnosti. Na druhou stranu je mi tím ale sympatický, protože jeho tvorba není 

tuctová, ale je jeho osobitou výpovědí, která nepodléhá aktuálním společenským trendům, 

a tudíž si žádá i pozornějšího posluchače. 

 Musím se však přiznat, že i když Vladimíra Mertu znám již několik let, přesto jsem 

ještě před vypracováním této práce neměla o jeho širokém hudebním záběru velký přehled. 

Proto pro mne tato práce byla výzvou - postupně jsem se seznamovala s Mertovou tvorbou, 

s šíří jeho uměleckých aktivit a přitom jsem poznávala nejen umělecké, ale i lidské kvality 

této jedinečné osobnosti. 

 Pevně věřím, že se Vladimír Merta bude i nadále snažit předávat žákům své 

zkušenosti a že se jeho hudební tvorba ještě o něco rozšíří. 
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Resumé 

Bakalářská práce přináší hudební profil Vladimíra Merty, který patří mezi přední 

osobnosti českého folku. První kapitola zahrnuje jeho životopis, kde je kladen důraz 

především na Mertovu minulou i současnou hudební činnost. Druhá kapitola se zaobírá 

skladatelskou a interpretační činností a také zahrnuje přehled diskografie.  V poslední části 

práce se hovoří o Mertových pedagogických aktivitách. 

 

Summary 

The bachelor thesis presents a musical profile of Vladimír Merta, who ranks among 

the leading personalities of Czech folk music. The first chapter captures his biography, 

focusing mostly on Merta’s former and current musical activity. The second chapter deals 

with Merta’s compositional and interpretative activities, and it also includes a summary of 

his discography. The last part of the work focuses on Merta’s pedagogical activities. 
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Příloha 

č. 1 
Praha magická  (1986) (zdroj: http://vladimirmerta.cz/texty_pisni.php?te=22) 

Sláva tobě Praho matko blahoslavená 
v průsečíku dávných cest jantaru stavěná 
v pozůstatcích vlhkých vůní cítíš keltská opida 
v žaláři národů spíš – čekáš co ti Vídeň dovolí a dá 

Temná zákoutí Týnského chrámu – Praha husitská 
alchymií věků dýcháš rudolfínská magická 
pootevřenými veřejemi Evropy řve své sny sprostá Praha nevěstek 
Praha dobývaná pleněná sama v sobě dusí vztek 

Město šibenic a pánů čekajících frontu na kata 
plná jezuitů sbíráš síly – přijde odplata 
Univerzito ze které mizí česká vzdělanost 
podlá děvko moci nebudeš mít nikdy dost 

Praho zpitá mocí spi ať překřičíš hluk němoty 
trnová koruna – tvé korunovační klenoty 
Praho pověstí a mágů šémů rabínů a výmyslů 
transparentů nadějí šeptandy a nesmyslů 

Stanné právo zatemnění udušený vzdech 
Praho haknkrajců razií a rudých vyhlášek 
orgií zla hrůzy lidí hnaných ulicemi jako dobytek 
plná stop po kulkách pomníčků a oprýskaných omítek 

Šeříková vůně jara stoupá ze sadů 
harmonikou opojená měníš rychle náladu 
Praho sídlišť výkopů a věčných lešení 
kolébko můj světe vesmíre i vězení 

Město bouří ve sklenici piva... diskusí 
básníků píšících svoje verše na schůzích 
Jak balónek z pouti náhle život uletí 
trváš rosteš sílíš touho drogo prokletí 

Náměstím kde kdysi lidu kázal revoluční kněz 
šustí šeky... limuzíny společnosti bez peněz 
Na nároží hospoda Parlament kde do toho můžeš mluvit – pssst!  
Za sto let budeš mít svoji ulici jak on jak mistr Hus 

Roky letí za sebou jako voda stoletá 
stoletím za stoletím tisíciletí dá 
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Milénium k miléniu – to už je nová epocha 
V nečinnosti marně čekáme na falešného proroka 


