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Abstrakt 
 

Cílem tohoto bakalářského etnomuzikologického výzkumu je získat originální terénní data 

kvalitativní povahy metodou zúčastněného pozorování a na jejich základě popsat, analyzovat 

a interpretovat vybrané hudební performance mediálně známé české hudební skupiny Ortel, 

a to s pomocí teoretických konceptů hudebního světa, performance a nacionalismu. Práce 

bude ukotvena v současném etnomuzikologickém a antropologickém diskurzu. 
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Úvod 

Píše se 26. listopad a v Hudebním divadle Karlín probíhá slavnostní vyhlášení ankety Český 

slavík Mattoni 2016. Ocenění za druhé místo v kategorii Kapela roku si odnáší plzeňská 

kapela Ortel, jejímž frontmanem je zpěvák Tomáš Ortel. Kapela Ortel zvítězila s počtem 20 

245 diváckých hlasů.1 Radovan Banga alias Gypsy.cz, zpěvák romského původu, vyjadřuje 

svůj nesouhlas s oceněním této kapely pískáním a na protest sál divadla opouští. Poté na 

svém facebookovém profilu publikuje vysvětlení: „Víte, komu jste dnes večer tleskali? 

Tleskali jste nacistům.“  

Vzápětí se na sociálních sítích rozpoutala „smršť“, jejíž analýza není předmětem tohoto 

výzkumu, nicméně byla jeho spouštěčem. Témata, kterých se texty písní Ortelu dotýkají, mají 

evidentně politický obsah. Jejich recepce pak evidentně také: například Ortelova píseň ‚Hadr‘ 

se stala jakousi hymnou extrémně pravicové politické strany DSSS. Banga v pořadu 168 hodin 

pro Českou televizi uvádí, že čekal pozdější nenávistné projevy na sociálních sítích, ale zcela 

jistě nečekal výhružky smrtí, zplynováním a lítostí nad nedokončeným dílem Adolfa Hitlera.2 

Ve stejném pořadu se objevují mimo jiné i záběry z chystaného dokumentárního filmu Víta 

Klusáka, na nichž se ve foyer před začátkem koncertu Ortelu ve Frýdku-Místku otevřeně 

provolávají nacistické pozdravy a neskrytě rasistické a xenofobní projevy.3  

Tomáš Ortel, dříve občanským jménem Tomáš Hnídek4, je plzeňským hudebníkem, 

zpěvákem, kytaristou a textařem hudební skupiny Ortel. Narodil se 26. prosince 1975 v Plzni 

a je vyučeným operátorem CNC strojů, tedy soustružníkem. Jako soustružník se i poměrně 

dlouhou dobu živil a sám se stále identifikuje jako příslušník dělnické třídy, svými slovy je 

z té „nejnižší kasty“.5 

                                                 
1 http://www.ceskyslavikmattoni.cz/skupiny-2016/cmsarticle/#.WVWaEIjyjIU 
2 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10117034229-168-hodin/216452801101204 
3 Ibid. 
4 http://www.impuls.cz/clanky/2016/12/kd-061216-ortel 
5 Ibid. 

http://www.ceskyslavikmattoni.cz/skupiny-2016/cmsarticle/%23.WVWaEIjyjIU
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10117034229-168-hodin/216452801101204
http://www.impuls.cz/clanky/2016/12/kd-061216-ortel
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Ve své biografii dohledatelné na webových stránkách kapely Ortel uvádí, že hudba byla jeho 

koníčkem již od útlého dětství a vzorem mu byl Karel Kryl, jakožto písničkář, komentátor a 

kritik politického dění.6 

Hnídek v průběhu svého života působil ve dvou kapelách, první z nich nesla název Konflikt 

88 a působil v ní na postu bubeníka. Kapela Konflikt 88 měla přímou vazbu na 

(neo)nacistickou scénu což je zjevné i z jejího názvu – šifra 88 odkazuje na osmé písmeno 

anglické abecedy, ‚h‘, tedy na nacistický pozdrav Heil Hitler.7 Zpěvák své působení v této 

kapele nepopírá a odchod z Konfliktu 88 interpretuje jako názorový vývoj. V rozhovoru pro 

rádio Impuls uvádí, že texty kapely byly, v době jeho působení na postu bubeníka, právně 

nenapadnutelné, nicméně ukázka písně s názvem Sionismus ukazuje, že nesly i neskrytě 

antisemitský obsah: 

 
Probuďte se válečníci,  
v naší Český zemi,  
Sražte hvězdu šesticípou,  
co chce zářit na nebi,  
 
Probuďte se válečníci,  
bílý Evropy,  
sražte konečně na kolena,  
ty židovský psy.“8 

 

Kapela Ortel, kterou Tomáš Ortel založil ještě jako Tomáš Hnídek roku 2002 (tentokrát již 

vystupuje v roli zpěváka, kytaristy a výhradního autora textů), se však od (neo)nacistické 

ideologie veřejně distancuje. Tomáš Ortel v rozhovoru pro hradecký deník uvádí: 

,,Mé krátkodobé působení v neonacistické skupině před 20 lety napomáhá tomu, že jsem 

zaškatulkován do této odnože. Je to však etapa mého života, která je pro mě naprosto 

uzavřená. Ale je to jediná zbraň v rukou těch, co se tak moc snaží myšlenky kapely Ortel 

dehonestovat a podsouvat textům jiné významy, než skutečně mají. O to bývá větší překvapení 

                                                 
6 http://ortel.cz/historie 
7https://nazory.aktualne.cz/komentare/otazky-a-odpovedi-kolem-ortelu-s-krajni-pravici-spojen-je-

le/r~167155f8ba5011e687f70025900fea04/ 
8 http://www.diskografie.cz/conflict-88/boj-narodu/sionismus/ 

http://ortel.cz/historie
https://nazory.aktualne.cz/komentare/otazky-a-odpovedi-kolem-ortelu-s-krajni-pravici-spojen-je-le/r~167155f8ba5011e687f70025900fea04/
https://nazory.aktualne.cz/komentare/otazky-a-odpovedi-kolem-ortelu-s-krajni-pravici-spojen-je-le/r~167155f8ba5011e687f70025900fea04/
http://www.diskografie.cz/conflict-88/boj-narodu/sionismus/
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těch, co na koncerty přijdou. Tedy že se nedozví žádné návody, jak řešit rasovou otázku, ale jen 

popis skutečnosti a dožadování se pravdy a spravedlnosti.“9 

Tomáš Ortel tedy svou činnost prezentuje jako „popis skutečnosti a dožadování se pravdy a 

spravedlnosti“, nicméně užívá při tom pojmy jako rasová, či „romská otázka“10, což jsou 

pojmy, které užívá rasistický diskurz. Tomáš Ortel ve své biografii publikované na webových 

stránkách své kapely uvádí, že jeho motivací je otevírat lidem oči před tím, co by nejraději 

neviděli. Dále uvádí, že k této činnosti přistupuje s rockovým srdcem, čistou myslí a pod 

vlivem myšlenek Karla Kryla.11 Kapela Ortel se prezentuje jako hudební těleso hrající rock 

against injustice, což je přívlastek, jenž se stal součástí loga kapely.12 Souboj s příkořím se, dle 

zpěvákových slov, stal jeho posláním a kapela je k tomu prostředkem.  

Důležitým rokem pro hudebníkovu kariéru byl rok 2013, kdy jeho kapela vydala album 

Mešita, na kterém otevřeně kritizuje islám a multikulturalismus. Jeho album je reakcí na 

první vlnu uprchlické krize. Díky názorům prezentovaným na tomto albu se kapela dostává 

do hledáčku mediálního zájmu a výrazně rozšiřuje řady svých fanoušků. To umožňuje 

zpěvákovi ukončit zaměstnanecký poměr a začít se živit hudbou.13 V témže roce podstupuje 

i změnu občanského jména na Tomáš Ortel, což je důsledkem sporu s děčínskou kapelou 

nesoucí stejný název jako ta jeho. Od tohoto momentu se na webu kapely stalo součástí loga 

i křestní jméno Tomáš. 

V roce 2015 se umístil na třetím místě v kategorii zpěvák roku ankety Český slavík Matonni 

a o rok později s počtem 16 432 hlasů dosáhl na místo druhé.14 V kategorii kapel se Ortel oba 

zmiňované ročníky dostal na druhou příčku.15 

Tomáš Ortel také podniká v pohostinství. Od roku 2015 provozoval na plzeňském předměstí 

Schenk u Ortela, hospodu se středověkou tematikou, a v současnosti si jeho firma Tomáš 

ORTEL s.r.o. pronajímá klub Alfa Rebel na Americké třídě v Plzni. Činnost Tomáše Ortela 

                                                 
9http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/ortel-hysterii-kolem-nasi-kapely-rozproudila-media-a-zkorumpovani-

politici-20170130.html 
10 Terénní poznámky autora ze křtu v Plzni 
11 http://ortel.cz/historie 
12 http://eshop.ortel.cz/Samolepka-vyrezavane-pismo-na-kapotu-automobilu-d61.htm 
13 https://www.respekt.cz/tydenik/2015/50/ortel-nad-ceskem 
14 http://www.ceskyslavikmattoni.cz/zpevaci-2016/cmsarticle/#.WUbvfWjyjIU 
15 http://www.ceskyslavikmattoni.cz/skupiny-2016/cmsarticle/#.WUbva2jyjIU 

http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/ortel-hysterii-kolem-nasi-kapely-rozproudila-media-a-zkorumpovani-politici-20170130.html
http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/ortel-hysterii-kolem-nasi-kapely-rozproudila-media-a-zkorumpovani-politici-20170130.html
http://ortel.cz/historie
http://eshop.ortel.cz/Samolepka-vyrezavane-pismo-na-kapotu-automobilu-d61.htm
https://www.respekt.cz/tydenik/2015/50/ortel-nad-ceskem
http://www.ceskyslavikmattoni.cz/zpevaci-2016/cmsarticle/%23.WUbvfWjyjIU
http://www.ceskyslavikmattoni.cz/skupiny-2016/cmsarticle/%23.WUbva2jyjIU
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v současnosti sestává z provozování klubu Alfa Rebel, koncertování s kapelou a také 

z komornějších akustických vystoupení, kdy vystupuje sám s akustickou kytarou. 

V roce 2017 navázal spolupráci s hnutím Řád národa – Vlastenecká unie.16 Tato spolupráce 

spočívá ve vedení debat s účastníky na vlastenecká témata, které jsou doprovozeny i 

Ortelovým akustickým vystoupením. Není to však první z aktivit v souvislosti s politickými 

subjekty. V roce 2016 vystoupil například na demonstraci s názvem „Czexit – boj za naši 

kulturu a českou zem“, které chtělo proti uprchlickým kvótám bojovat vystoupením z EU.17 

 Kapela díky své vazbě na krajně pravicovou scénu, textům kritizujícím multikulturalismus, 

islám a sociální nespravedlnost budí zájem médií, který ještě umocnilo vítězství v anketě 

Český slavík Matonni. Kapela Ortel byla v období po vyhlášení výsledků ankety velmi živým 

tématem diskusí v české společnosti, má spousty hlasitých odpůrců i příznivců, ale v 

akademické sféře se tomuto fenoménu podrobně nikdo nevěnoval. Politolog a sociolog PhDr. 

Jan Charvát je jedním z komentátorů dění okolo této kapely v médiích. V rozhovoru pro 

časopis Respekt tvrdí, že písňové texty Ortelu jsou de facto neškodné, a tedy vlastně celá tato 

kapela, protože se političtí extremisté naučili pohybovat v právních mantinelech politického 

systému a vědí, že symbolika jakéhokoli významu je právně jen velmi těžko postižitelná, 

protože existuje pouze postih za „propagaci hnutí směřujících k potlačení práv a svobod''. To 

je složitá právní definice, která podle Charváta postihuje pouze jasně definované projevy, 

které z těchto důvodů extremisté neužívají.18 Avšak jak ukazují první publikované záběry 

Klusákova dokumentu, dění před a během performancí Ortelu vyjevuje realitu mnohem 

komplikovanější. Jan Charvát mi při našem setkání mi sdělil, že na jejich koncertě nikdy nebyl 

a zabývá se spíše pozicí kapely Ortel v extremistickém kontextu nebo analyzování písňových 

textů. 

Cílem mé práce bylo proto prostřednictvím terénního výzkumu etnograficky popsat, 

analyzovat a interpretovat vybrané živé performance kapely Ortel.  Etnografický výzkum 

jsem vedl v rámci etnomuzikologického diskursu a soustředil se tedy na tři složky hudební 

                                                 
16 http://radnaroda.cz/verejne_prohlaseni_tomase_ortela_a_josefa_zicklera_pro_ctk_servis_ 
17 http://zpravy.idnes.cz/demonstrace-vaclavske-namesti-deh-/domaci.aspx?c=A160917_140840_domaci_pku 
18 https://www.respekt.cz/tydenik/2016/49/skupiny-ortel-se-nemusime-bat 

http://radnaroda.cz/verejne_prohlaseni_tomase_ortela_a_josefa_zicklera_pro_ctk_servis_
http://zpravy.idnes.cz/demonstrace-vaclavske-namesti-deh-/domaci.aspx?c=A160917_140840_domaci_pku
https://www.respekt.cz/tydenik/2016/49/skupiny-ortel-se-nemusime-bat
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performance: na její zvuk, na chování aktérů performance (publika i performerů) a na 

konceptualizaci performance samé.  

Do výzkumného terénu jsem vstupoval jako úplný outsider. Tvorbu kapely Ortel jsem do té 

doby, až na médii diskutovanou píseň Mešita, nikdy neslyšel, nikdy jsem se nezúčastnil jejich 

živého vystoupení a ani se neznal s žádným fanouškem tohoto uskupení. Mou motivací bylo 

založit základy výzkumu věnovaného tomuto uskupení, a proto jsem začal přímo v centru 

dění – terénním výzkumem hudebních událostí kapely Ortel.  
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1. Teoreticko-metodologická část 

1.1. Teoretické zakotvení výzkumu 

Při mém výzkumu budu následovat „základní etnomuzikologickou tezi, že hudba reflektuje 

sociální realitu a také ji spoluutváří, někdy dokonce velmi podstatně.“ (Jurková 2016:96)  

 Hudební představení kapely Ortel budu zkoumat v intencích pojmu „hudební svět“ Zuzany 

Jurkové (2013): „hudební světy (pro které se někdy užívá slovo soundscapes): světy lidí, kteří 

provozují a poslouchají určitý typ hudby; světy, jejichž hranice jsou ovšem různě rozmlženy. 

Kromě rozmlžení jsou navíc z různých stran pronikány globálními faktory jednak 

technického a ekonomického charakteru, jednak myšlenkami a obrazy. A tak je znějící Praha 

plná neustále se setkávajících a ovlivňujících proudů jedinců, zvuků, které vyluzují, a 

významů, s nimiž ony zvuky spojují. (Jurková 2013: 2-3). Jurková vychází z konceptu 

,,soundscape'' Kay Shelemayové (2006). Tento koncept jedním ze stěžejních teorií současné 

etnomuzikologie a dle dále uvedených charakteristik se nejlépe hodí pro můj účel zkoumání 

relativně vymezené skupiny jedinců. Soundscape je pojem, který se často objevuje jak v 

anglofonní, tak i v česky psané literatuře. Spojuje se v něm slovo sound (angl. zvuk) s 

morfémem scape, který přímo referuje ke slovu landscape, krajina. V anglických konotacích 

je v něm ale spíš než neměnná pevnost pohoří, kterou slyšíme v češtině, utváření, tvarování. 

Harvardská etnomuzikoložka Kay Shelemayová, vysvětlujíc svou představu tohoto konceptu 

(představu, která je blízká i mně), poukazuje na mořskou scenérii, která „poskytuje pružnější 

analogii ke schopnosti hudby jak setrvat na místě, tak pronikat do dnešního světa, absorbovat 

změny v obsahu i ve způsobech provádění a stále na sebe nabalovat nové vrstvy významů“ 

(Shelemay 2006: XXXIV) (Jurková, 2016 : 92). Pojem soundscape poprvé použil tým akustiků 

a ekologů vedený R. Murray Schafer, ten ale tomuto slovu přisuzoval význam zvukové 

paralely ke krajině, zvukové charakteristiky daného prostředí jako jsou třeba zvuky 

dopravních prostředků nebo klapot podpatků (Jurková 2016: 93). Proto budu koncept 

soundscape chápat ve významu ve kterém ho ukotvila právě zmíněná Kay Kaufman 

Shelemay. Ta obsahově navazuje na Alana P. Merriama a jeho třísložkový model hudby, který 

hudbu chápe jako produkt lidské činnosti. Tento hudební zvuk Merriam nazývá zvukovým 

fenoménem, jež je výsledkem lidské činnosti, která je způsobena a formována 

kulturními/lidskými hodnotami a koncepty těch, kdo hudbu poslouchají a provozují. 
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Merriamův model ale počítá s izolovanými skupinami, které v dnešním světě již prakticky 

neexistují. Soundscape Kay Shelemayové, pro kterou Jurková používá český ekvivalent 

„hudební svět“ je tedy „lidské společenství, propojené určitými hodnotami (i těmi 

hudebními), v němž typické chování produkuje příznačný hudební styl'' (Jurková, 2016: 93). 

Koncept soundscapes, jakožto hudebního světa, je pro můj účel vhodný, protože počítá s 

fluidností daného kulturního prostředí ale stále je pro mé téma příliš široký a proto se budu 

prozatím soustředit jenom na koncertní performanci kapely Ortel. I Shelemayová říká, že: 

,,Nejsnáze můžeme soundscape zachytit/lokalizovat při konkrétní hudební produkci. 

Abychom jí ovšem porozuměli lépe, musíme shromáždit celou řadu dodatečných informací o 

zvucích, místech konání i významu, který jim účastníci připisují“ (Kaufman Shelemay 

2006:35).  

I dánský muzikolog Fabian Holt, s jehož článkem dále v textu pracuji, uvádí, že „věnování 

pozornosti hudební performanci je strategií k pochopení realit a výzev politického aktivismu 

v hudbě.“(Holt 2007: 490). Proto se prozatím zaměřím pouze na koncertní performanci 

kapely Ortel s jejími verbálními i neverbálními projevy a místy konání.  

Verbálním chováním mám na mysli chování jak kapely, tak i publika – co říkají, vykřikují nebo 

zpívají. Neverbálním chováním nemyslím jen vlastní hudební činnost, ale myslím i tanec, 

specifická gesta a pohyby performerů i publika, jejich oblečení, účesy nebo tělesné 

modifikace (např. tetování), i zacházení s ne-hudebními objekty použitými při představení.  

Jako nedílná součást výzkumného terénu se během jeho výzkumu projevil i pojem 

participace, a to ve smyslu participace publika v performanci. S rozklíčováním různých 

podob, jaké může participace v rámci koncertní performance mít, mi pomohly teoretické 

koncepty současného etnomuzikologa Thomase Turina. Ve své knize Music as Social Life: The 

Politics of Participation (Turino 2012) rozlišuje čtyři způsoby či modely provozování hudby. 

Dva z nich souvisí s „živou“ produkcí hudby a dva s vytvářením nahrávek. Pro můj účel se 

zaměřím především na první dva. Turino je nazývá prezentační a participační. Oba tyto 

modely mají své náležitosti, které se vzájemně liší ať už filosofií a hodnotami stojícími v jejich 

základu nebo výsledným zvukem. S těmito modely budu pracovat v závěrečných 
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interpretacích. Turino se navíc ve dvou kapitolách knihy zabývá vztahem hudby a 

nacionalismu. 

V souvislosti s kapelou Ortel se totiž v médiích hojně skloňují pojmy ‚národ‘ a ‚nacionalismus‘. 

Pro tyto pojmy existuje nespočet definic, ale všechny jsou na akademické půdě dnes a denně 

diskutovány a o žádné nepanuje obecný konsenzus. Podle amerického politologa, historika a 

odborníka na kultury jihovýchodní Asie Benedicta Andersona má tento fakt základ ve třech 

paradoxech. Pro nacionalisty je charakteristikou národů jejich starodávnost, kdežto historici 

jim přisuzují modernitu. Národnost je i přesto, že má každý svojí vlastní, univerzálním 

pojmem. Třetí paradox pak Anderson vidí v tom, že nacionalismus je i přes svou politickou 

moc filosoficky prázdný. Je potřeba zmínit, že Anderson nepovažuje nacionalismus za 

ideologii, ale řádí ho ke kategoriím jako, ,příbuzenství', nebo, ,náboženství'. Anderson 

definuje národ jako:  

,,politické společenství vytvořené v představách – jako společenství ze své podstaty ohraničené a 

zároveň suverénní. Jde pouze o představu proto, že příslušníci ani toho nejmenšího národa nikdy 

nepoznají většinu ostatních jeho příslušníků, nikdy se s nimi nesetkají a ani o nich neuslyší. Přesto 

v představách všech přežívá obraz jejich sounáležitosti.'' (Anderson, 2008: 22) 

Poněkud odlišný postoj k pojmům národ a nacionalismus zaujímá Arnošt Gellner, filosof dějin 

a sociální antropolog, který své dětství strávil v Čechách, kde s přestávkami, způsobenými 

socialistickým režimem, pomáhal rozvíjet akademickou knihovnu, pročež byl z Čech 

vyhoštěn. Roku 1990 se stal ředitelem Centra pro studium nacionalismu v Praze. Gellner v 

teorii užívá slovo nacionalismus neutrálně, mimo ni ho však spojuje s agresivitou pod 

záštitou národa nebo s xenofobií.   

,,Nacionalismus je původně politický princip, který tvrdí, že politická a národní jednotka musí 

být shodné. Nacionalismus jako pocit nebo hnutí může být nejlépe definován v pojmech tohoto 

principu.'' (Gellner, 1993:12). 

Podle Gelnera pramení nacionalismus právě z porušování tohoto principu. Porušen může být 

tím, že politické hranice nezahrnují všechny členy příslušného národa. Může být porušen tím, 

že hranice sic zahrnují všechny příslušníky národa, ale zahrnují i cizince. Ve svých úvahách 

Gellner dále uvádí, že nacionalismus by ztratil svou politickou legitimitu, pokud by měl stejný 
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cit pro zla spáchaná vlastním národem, jako ho má pro zla páchaná na něm. Uvádí, že pokud 

je na světě více potencionálních národů než autonomních politických jednotek, nemohou být 

všechny nacionalismy uspokojeny nenásilnou cestou. Podstatným pojmem je Stát. Ten 

Gellner definuje jako instituci: 

 „nebo soubor institucí, které se specificky zabývají vynucováním pořádku (ať už se zabývají také 

čímkoliv jiným). Stát existuje tam, kde instituce specializované na vynucování pořádku, jako jsou 

policejní sbory a soudy, se oddělily od zbytku společenského života. Ony jsou stát.“ (Gellner, 1993: 

13).  

Gellner uvádí, že stát je nutný pro vznik nacionalismu. Dále provizorně definuje pojem národ 

z dvou odlišných perspektiv. Jedna z nich tvoří národ na základě kulturní sounáležitosti 

jednotlivců, druhá potom tvoří národ na základě konsenzu jednotlivců o tom, že patří k 

danému národu. Kulturní definice však poněkud opomíjí onen vzájemný souhlas s náležitostí 

k národu. Proto k národu hned nepatří lidé, hovořící stejným jazykem a nebo okupanti 

daného území (sdílejí jazyk či lokaci pobytu). 

Na základě výše uvedených definic si můžeme vytvořit obraz o národu, který nejen že sdílí 

kulturní hodnoty, ale je vzájemně za národ uznáván – člověk dělá národy. Tato národní 

identita je formována na základě společných dějin. Vladislav Holý ve své knize Malý český 

člověk a skvělý český národ popisuje, jak se ona národní identita vytváří.  

,,Tak jako jsou jakékoli dějiny konstruovány z pozic současného vymezení jejich předmětu, jsou i 

české dějiny vyprávěním minulých událostí konstruovaným na základě dnešního chápání, co 

znamená být Čechem. [...]Je to konstrukce, která je nedílnou součástí diskurzu, jenž neustále 

konstruuje a rekonstruuje českou identitu. Pokud kdokoli zahájí diskusi o české identitě náčrtem 

českých dějin, aniž by analyzoval tento diskurz, začíná ji sám konstruovat nebo participovat na 

tomto procesu. Přesně to dělají čeští intelektuálové, když se pouštějí do rekonstrukce české 

minulosti, nebo když ,,konečně říkají pravdu o svých dějinách''. A totéž dělá i běžný český občan, 

když konstrukce intelektuálů přijímá jako věrohodné, odmítá je, reinterpretuje, zjednodušuje 

nebo si z nich vybírá prvky, jež považuje za důležité pro porozumění tomu, kým je'' (Holý, 2010: 

17).  
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Po vyjasnění pojmů národ a nacionalismus je třeba teoreticky ukotvit i fenomén, který silně 

prorůstá tímto textem a tím je pocit silné emotivní vazby národní identity na určité 

teritorium. Problematiku tohoto fenoménu nám pomohl vyjasnit článek Liisy Malkki: The 

Rooting of Peoples and the Territorialisation of National Identity Among Scholars and 

Refugees, ve kterém Malkki uvádí, že: „…lidé často přemýšlí o sobě i o druhých, jako o 

zakořeněných v určitém místě a od této zakořeněnosti odvozují svou identitu.“ (Malkki 1997:27) 

Tato vazba silně prostupuje celým následujícím textem a proto tento článek figuruje v pozici 

jednoho z hlavních teoretických konceptů. 

V práci užívám několik pojmů, které zde pro lepší orientaci v textu definuji. V textu se 

objevuje pojem identita, což je pojem, který například sociální konstruktivismus nechápe 

jako fixní, hluboce zakořeněné jádro bytosti, ale jako výsledek neustálého vyjednávání, 

formování a reformování. Identita je neustále konstruována a rekonstruována, proto je třeba 

ji pojímat spíše jako proces. (Zandlová 2015:24)  

Dalším pojmem, se kterým v textu pracuji, je etnicita. Ta je chápána jako moderní kategorie, 

která vzniká v souvislosti s modernizací, industrializací a kolonialismem. Tyto společenské 

změny sjednocují jinak heterogenní skupiny lidí okolo kulturních znaků, které ale v době 

předindustriální neměly diferencující potenciál. Antropologie chápe etnicitu jako aktérskou 

klasifikační kategorii a kognitivní model, jehož prostřednictvím se specificky organizuje 

sociální realita. (Zandlová 2015:31)  

V Práci se dále vyskytuje pojem multikulturalismus a jeho pejorativní zkratka ‚multi-kulti‘, 

což je politika nebo proces, v jehož rámci jsou udržovány, nebo podporovány odlišné identity. 

Politika multikulturalismu se konstantně vyjednává a s ní i míra asimilace jednotlivých 

kultur. Multikulturalismus je ale terčem kritiky za prvé nacionalistů a za druhé, jak Eriksen 

uvádí, protože prakticky nutí jednotlivce přijmout etnickou identitu, a to i v případě, kdy ani 

nemají zájem tuto identitu zdůrazňovat (Eriksen 2012:114) Dalším z pojmů, které se v práci 

objevuje je pojem xenofobie, který se obecně interpretuje jako strach z cizinců nebo 

neznámého. 
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1.2. Výzkumný problém, výzkumné otázky 

 

Cílem mého výzkumu bylo popsat, analyzovat a interpretovat čtyři vybrané hudební 

performance kapely Ortel, a to ve vztahu k nacionalismu, na třech analytických rovinách. 

První z nich je chování účastníků performance ve vztahu k hudbě, druhou je výsledný zvuk 

performance a třetí analytickou rovinou jsou významy, které svojí praxi přikládají sami aktéři 

performance – kapela i publikum. 

1) Technikou zúčastněného pozorování jsem sledoval především verbální projevy (co 

vybraní aktéři – kapela a publikum v mém bezprostředním okolí – zpívají, vykřikují a říkají), 

nonverbální projevy kapely a publika (nakládání s tělem – gesta, specifické pohyby, oblečení, 

účesy a tělesné modifikace), ale i místo konání a uspořádání i specifické rysy prostoru 

hlediště a jeviště (vizuální prvky scény). 

2) popsal jsem hudební zvuk kapely (na základě terénní audio/video nahrávky z pozorování) 

3) Na základě zúčastněného pozorování jsem se se pokusil popsat významy, které své praxi 

přikládají aktéři – účastníci performance.  

 

1.3. Výzkumná strategie 

  

Kvalitativní výzkum není a pro své charakteristiky ani nemůže být plně standardizován, a 

proto je důležité důkladně popsat a vysvětlit celý můj postup (Disman, 2002: 287). Můj 

výzkum je svým zaměřením etnografií koncertní performance, a proto volím terénní, 

hudebně-etnografický výzkum, jenž je typickou výzkumnou strategií mého oboru (Jurková 

2014). Výzkum probíhal na čtyřech koncertech kapely Ortel a data byla shromažďována 

metodou zúčastněného pozorování, pořizováním audio a videozáznamu. Další data jsem 

shromažďoval z relevantních webových stránek nevtíravými technikami. 

Při praktikování hudebně etnografického výzkumu jsem se řídil interní příručkou pro 

etnomuzikologický seminář docentky Jurkové a učebnicí Fieldworking (1997). Koncertní 
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vystoupení kapely Ortel pro mě bylo na začátku výzkumu nejednoznačným projevem, a proto 

bylo nutné na jeho nejednoznačnost přistoupit. Mé postoje vůči zkoumanému subjektu se 

mohou pod vlivem samotného zkoumání měnit, a proto je na místě užít pojem 

‚etnografování‘. Toto podstatné jméno slovesné vyjadřuje přesvědčení Abu Ghoshe a 

Stöckelové, že:  

„etnografie není pouhá ‚technika sběru dat‘ , ale tvořivý proces, v němž se prolíná vytváření dat, 

teoretizace, reflexivita, různé způsoby psaní stejně jako sociální vztahy v terénu i epistémické 

komunitě. „Jako ,situovaný empirismus‘ ho charakterizuje intelektuální otevřenost a principiální 

důraz na porozumění mnohoznačnosti, nikoli potvrzování či vyvracení jednoznačných hypotéz“. 

(Ghosh – Stöckelová 2013: 7) 

Při mém výzkumu jsem následoval cyklus etnografického výzkumu dle Simone Krügerové. 

Vytvořil jsem projekt, a to tím, že jsem formuloval výzkumného problém na základě četby 

odborné literatury a dále jsem jej specifikoval. Výzkum pokračoval sběrem dat, jejich 

analýzou a interpretací v průběhu vytváření textu, který obsahuje všechny předchozí body. 

(Krüger 2008: 11-12) 

1.4. Výběr vzorku, prostředí výzkumu 

Kapela Ortel vystupuje poměrně často, téměř každý týden proběhnou mnohdy i dva koncerty. 

Tyto koncerty jsou pořádány po téměř celé české republice. Webové stránky kapely obsahují 

soupis budoucích koncertů, ze kterého jsem vybral koncert v Cítově u Mělníka, Novém Boru, 

Církvicích a během mého výzkumu se jako nosný začal jevit křest nového alba v Plzni, jelikož 

se na všech předchozích koncertech zdůrazňoval jeho význam. Plzeň je navíc domovská 

scéna kapely. 

1.5. Analytické postupy 

Analýza dat, sestávajících z terénních zápisků, video záznamů, přepsaných audiozáznamů 

proslovů a dat vytvořených nevtíravými technikami probíhala po celou dobu výzkumu a dle 

pravidel metody trychtýře byla redukována tak, aby byla oproštěna od informací 

nesouvisejících s výzkumnou otázkou. Tento postup má i svá negativa, kterých jsem si vědom. 

Redukce dat může být ovlivněna mým vztahem k výzkumnému problému a tím, co sám 
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považuji za podstatné. Proto jsem se snažil řídit i podnětnou poznámkou Ronalda Chenaila, 

který nám radí důkladně si v paměti zafixovat výzkumnou otázku, tu bychom měli: 

 „schovat do kapsy a nosit ji s sebou na všechny výzkumné cesty. A každou chvíli by ji člověk měl 

vytáhnout a nechat ji viset v ruce jako tesařskou nebo zednickou olovnici. Měl by pak svůj 

základní výzkumný problém před očima a mohl by sledovat, zda je s ní postupně se rozvíjející 

projekt náležitě „srovnaný“. Velmi často badatel shledá, že došlo k nějakému vychýlení.“ (Chenail 

1998:30) 

Redukovaná data byla následně kódována, což je proces sestávající ze segmentace, kódování 

samotného a poznámkování. Při segmentaci jsou data dělena do analytických jednotek, dle 

dílčích témat. Tyto dílčí témata jsou opatřovány kódem, který spojuje tematicky podobná 

data. Kódy jsem dělil do první a druhé úrovně což znamená, že „První úroveň přiřazuje kódy 

k úsekům textu. Druhá úroveň, shlukuje kódy první úrovně do smysluplných skupin podle 

témat.“ (Hendl, 2005:229). Toto kódování mi umožnilo sledovat společné znaky, jejich 

rozdíly a vzorce zkoumaných jevů. V poslední fázi analýzy jsem vytvořil poznámky s 

předběžnými interpretacemi sebraných dat a jejich kódováním. Analýzu textových dat jsem 

zpracoval v softwaru Atlas, programu pro analýzu v kvalitativního výzkumu. 

1.6. Etická stránka výzkumu 

Co se etického přístupu k výzkumu týče,  byl jsem si vědom etického kodexu České asociace 

pro sociální antropologii (CASA).19  

Výzkum probíhal formou zúčastněného pozorování veřejného prostoru, tudíž jsem 

nepovažoval za neetické neinformovat návštěvníky koncertů kapely Ortel ani kapelu 

samotnou. Informovat každého přítomného veřejně přístupné performance o probíhajícím 

výzkumu je v podstatě nemožné a ve výsledku by to velmi pravděpodobně zkreslilo jeho 

výstup a následný výsledek. V průběhu výzkumu se jako stěžejní data projevily zpěvákovy 

proslovy, a proto jsem na koncertě v Církvicích a Plzni pořídil audionahrávku použitou 

k jejich přepisu. Na koncertě v Plzni byl avizován zákaz pořizování video záznamu, kterým 

jsem se řídil. Zpěvákovy proslovy jsou součástí veřejně přístupné performance, tudíž 

nepovažuji za neetické je nahrát a analyzovat. Nahrávky byly pořízeny výhradně pro 

                                                 
19 http://www.casaonline.cz/?page_id=7 

http://www.casaonline.cz/?page_id=7
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akademické účely, a ne za účelem jejího šíření, krom toho kapela není v Ochranném svazu 

autorů, což znamená, že jsem se nedopustil protiprávního jednání.  



17 

 

2. Empirická část: Etnografické popisy vybraných hudebních událostí 

V následující části textu uvádím výběr z terénních poznámek nasbíraných v průběhu 

mého výzkumu. Všechna data jsou zpracována v analytické části, ale níže uvedený výčet 

má nastínit atmosféru a průběh čtyř konkrétních koncertů, kterých jsem se zúčastnil. 

Výzkum probíhal na koncertech v Cítově, Novém Boru, Církvicích a největší část je 

věnována křtu nového alba Pochodeň na domácí půdě kapely, v Plzni. 

 

2.1. Cítov, 1. 4. 2017 

Koncert kapely Ortel 

29.4.2017, avizovaný začátek od 20:00 

Sál Hospody u Ládi 

 

1Vstupenka na koncert v Cítově 

Koncert v Cítově byl mým úplně prvním setkáním s koncertem kapely Ortel. Vstupenku jsem 

kupoval v předprodeji, ale tento předprodej fungoval tak, že mi vstupenka byla po telefonické 

žádosti a předložení kontaktní adresy zaslána na dobírku. Několik dní před termínem konání 

mi přišla SMS zpráva z jiného GSM čísla, což nasvědčuje tomu, že s mým telefonním číslem 

bylo poté ještě nakládáno. Zpráva byla ve znění:  

„ORTEL CÍTOV: Zdravím všechny orteláky v sobotu 1.4. 2016 je konečně koncert u Ládi v Cítově. 

Otevřeno bude už od 16 hod bude pro Vás připraveno venkovní i vnitřní posezení s grilováním a 

muzikou!!!!! Tak doražte co nejdřív ať naladíme co nejlepší atmosféru těším se Vás Láďa“ 
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Před osmou hodinou jsem dorazil na místo konání, do hostince U Ládi v Cítově nedaleko 

Mělníka. První věc, kterou jsem zaregistroval, byl policejní dohled, který měl podobu dvou 

policejních aut, která v pravidelných intervalech projížděla okolo hostince. Po vstupu do 

hostince předkládám vstupenku a procházím kontrolou stran nepovolených předmětů. Po 

vstupu do sálu jsem překvapen různorodým složením publika. To jde napříč věkovým 

spektrem, od dětí k návštěvníkům důchodového věku. Publikum je z velké části oděno do 

merchandisingu20 kapely, se kterým se před vstupem do hlavního sálu obchoduje. Výjimku 

tvoří skupina přibližně sedmi lidí, mužů i žen, kteří na sobě mají uniformu s českou kamufláží 

která je na rameni opatřena nášivkou Národní domobrana. Jeden z nich drží asi tři metry 

dlouhé bidlo s vlajkou české republiky.  

Koncert začíná krátce po osmé hodině písní Hráz, kterou kapela hraje bez přítomnosti 

frontmana na scéně, ale jeho hlas zní z reproduktorů. Na pódium vystupuje Tomáš Ortel ke 

konci písně, kterou s kapelou již dokončí a následně se vítá s publikem a děkuje za účast. Poté 

následuje pásmo písní v češtině s názvy jako – Sviním, Defenestrace nebo Mešita. Ta je 

uvedena proslovem o tom, že islám nemá v České republice místo a s kapelou ji hlasitě zpívá 

celý sál. Je to vrchol celého představení. Zvláštním momentem jsou dvě instrumentální 

položky v programu: jednou je bubenické sólo a druhou je Ortelova rocková úprava skladby 

Vltava od Bedřicha Smetany. 

Kapela je oděna do svého vlastního merchandisingu, což je kromě bubenického sóla během 

vystoupení Ortelu, další typický atribut hard and heavy scény osmdesátých let. Sám frontman 

ale až okatě připomíná zpěváka kapely Sabaton, Joakima Brodéna, ať svým na centimetr 

střiženým čírem, tak černým tričkem a kapsáči s bílo-černou polární kamufláží. Nejsem 

schopný vysledovat záměr, ale indicií by mohly být historicky zaměřené texty kapely 

Sabaton, dál mé povědomí o této kapele nesahá. Bubeník je jediný člen (kromě druhého 

kytaristy, který v Cítově nebyl přítomen), který má dlouhé vlasy, konkrétně až na záda, 

                                                 
20 . Slovo je anglického původu a v překladu znamená ‚obchodovat‘. Souhrně se tento pojem v současnosti používá 

pro označení propagačních předmětů – oblečení (trička, mikiny) ale i dalších předmětů denní potřeby. V oblasti 

propagace hudebních kapel pak tento pojem označuje veškeré zboží prodávané umělcem, které má tento propagační 

nebo pamětní charakter. Význam slova merchandise by se v češtině dal interpretovat jako všechny předměty 

s výjimkou hudebních nosičů, jejichž prodej realizuje, či zprostředkovává sám interpret. V případě kapely Ortel se 

jedná o trička, mikiny, teplákové soupravy, dětská body, hrnky, polepy aut nebo šperky z chirurgické oceli. Kapela 

tyto předměty prodává na každém koncertu a má i vlastní internetový obchod viz odkaz. http://eshop.ortel.cz/ 
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baskytarista má kratší prošedivělé číro, klávesista delší střih přes uši a čelo a kytarista má 

krátký cca centimetrový střih a opět polární kamufláž, jenomže kraťasy. Kytarista a 

klávesista jsou o poznání mladší než kolegové, dost možná bych je tipoval na dvacátníky a 

bubeník by se vzhledem mohl blížit třicátému roku. Kapela neverbálně komunikuje 

vyzýváním publika k potlesku, konkrétně vybízením máváním rukama. To se v průběhu 

koncertu objeví u všech členů. Baskytarista je pohybově nejaktivnějším členem, často 

přechází pódium, souhlasně až pochvalně si pokyvuje s frontmanem, když kytarista zpívá a 

často nasazuje drsný výraz, to když na své šestistrunné baskytaře sjede na onu hlubokou H 

strunu. Jeho mj. opakem by mohl být klávesista, který občas zvedne ruce do vzduchu a tleská, 

jelikož jeho nástroj mu v tomhle ohledu prostor pro kreativitu neposkytuje. Frontmanův 

neverbální projev pak sestává z bití se do prsou, ukazování ukazováčkem na celé publikum a 

laškovné pomrkávání po fanynkách. Když přijdou na řadu písně bez basy a elektrických kytar, 

nečinní hudebníci ztlumí nástroje a zepředu je přimknou k tělu.  

Závěr vystoupení (pokaždé – jak jsem později zjistil) zahrnuje skupinovou fotografii, kdy 

kapela dřepí, aby přes ně bylo vidět publikum. Před odchodem z pódia kapela podá pár rukou, 

rozdá pár objetí a memorabilií – kytarista trsátka, bubeník rozhazuje paličky a baskytarista 

smotanou basovou strunu.  

Vzhledem k tomu, že jsem na koncertě Ortelu byl poprvé, mě několik momentů performance 

zaskočilo. K těmto momentům patřilo zjištění, že vlastně každá píseň je uvedena nějakým 

proslovem, který publikum odměňuje potleskem. Dalším překvapivým momentem bylo 

frontmanovo přání k narozeninám jedné z fanynek, které zpěvák věnoval píseň s názvem 

City. Během performance došlo i k osvětlení přítomnosti příslušníků Národní domobrany. 

Zpěvák jim v jednom z proslovů, tentokrát představující píseň s názvem Legie, vyjádřil 

sympatie a tuto píseň jim věnoval. Jak se v průběhu mého výzkumu prokázalo, spolupráce 

Ortelu a Národní domobrany sahá dál než za prosté vyjádření sympatií v jednom proslovu.  

V Cítově jsem se choval stejně jako ostatní fanoušci a striktně pro akademické účely pořídil 

na mobilní telefon dvě videa, z nichž obě jsou přílohou této práce, protože mi sloužily 

k analýze dat.   
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2.2. Nový Bor, 15.4.2017 

Koncert kapely Ortel 

15.4.2017, avizovaný začátek od 21:00 

KD ‚Bohemia‘ 

 

2Vstupenka na koncert v Novém Boru 

 

 

Na úvod by bylo na místě uvést, že v Novém Boru jsem nebyl poprvé, jako alergologický 

pacient jsem trávil notnou část počátku mých pubertálních let v nedalekém Cvikově, kde se 

nachází léčebna obdobně nemocných pacientů a tak vím, že je to kraj skoupý na pracovní 

příležitosti a úpadek sklářského průmyslu se na kraji pravděpodobně podepisuje. Sklářské 

učiliště v Novém Boru, kde se sklářskému řemeslu učila velká část mládeže z přilehlého okolí, 

již nefunguje. O pracovních vyhlídkách na Českolipsku bude řeč i později, na koncertě jsem 

totiž hovořil s mladíkem z České Lípy, a pracovní podmínky a příležitosti tvořily většinu naší 

konverzace.  

Vstupenku jsem obdrz el ope t na dobí rku, tentokra t jsem jí  ale nebyl schopen vyzvednout 

hned a tak za silka c ekala na me  vyzvednutí  asi dva dny po tom, co dorazila z Nove ho Boru. 

Dva dny, kdy za silka c ekala na pos te , jsem c elil telefona tu m zasilatele a SMS zpra va m, 
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upomí nají cí m me , na nevyzvednutou ale hlavne  nezaplacenou za silku.  

 

Publikum se od toho v Cí tove  nijak za sadne  nelis í  az  na jednu kategorii. Je tu nepatrne  vys s í  

poc et muz u , ktere  lze zar adit k subkultur e skinheads. Jejich atributy jsou: bomber (v 

subkultur e skinheads oblí bena  letecka  bunda), dz í ny c i maska c ove  kalhoty, a hladce oholena , 

nezr í dka potetovana  hlava. Zahle dl jsem i dve  mikiny Thor Steinar, ode vní  znac ky oblí bene  v 

subkultur e rasisticky ch skinheads. Tito jedinci rovnome rne  prostupovali davem, nelze tedy 

soudit, zda se znali, c i na lez í  ke stejne  subkulturní  frakci. Je potr eba dodat, z e znac na  c a st 

te chto muz u  byla velice opila , zcela jiste  se pr is li pobavit spí s e konzumací  alkoholu nez  

hudební  produkcí , coz  byl jeden z ma la faktoru  absentují cí ch na cí tovske  uda losti.  

 

Jednou, z pro me  ste z ejní ch odlis ností  od minule ho koncert bylo nava za ní  konverzace 

s jední m z fanous ku . Pr istoupil jsem se blí z e k po diu, abych si nas el vhodne  mí sto k 

pozorova ní  performance. Kdyz  jsem takove  mí sto nas el, vs iml jsem si, z e vlevo ode me  

posta va  mladí k, ktery  si me  vcelku neskryte  prohlí z el, byl odhadem stejne  stary  jako ja , na 

sobe  me l mikinu kapely S kwor, triko Ortel a modre  dz í ny. Kdyz  jsme se setkali pohledy, 

pr a telsky reagoval: „es te  sedm minut“. Na to jsem reagoval s pr ipomí nkou, z e na minule m 

koncerte , ktery  jsem navs tí vil, zac í nali v osm. Mladí k vyja dr il svou nade ji v alespon  dve  a pu l 

hodinovy  koncert nac ez  jsem dodal, z e minule hra li zhruba dve  i s pr esta vkou. Pote  jsme se 

pr edstavili, mi mladí k sde lil, z e se jmenuje Pavel, je ze sousední  C eske  Lí py, na koncert pr ijel 

take  sa m, a z e byl naposledy na Ortelu u Hradce Kra love , a z e pracuje jako de lní k v poboc ce 

S koda Auto v Kvasina ch u Hradce. Pavel dost zadrha val a koktal, takz e jsem me l v rus ne m sa le 

co de lat, abych mu rozume l. Prohodil ne jakou nelichotivou ve tu o sluní c ka r í ch (sva zat, 

svine ...), nac ez  pokrac oval o tom, z e kdyz  si na sebe c love k vezme mikinu Ortel (konkre tne  

''Nechci multi-kulti sve t'') lidi ho automaticky povaz ují  za neonacistu. Nutno dodat, z e na 

ne kolik minut trvají cí  setka ní , byl velmi vy r ec ny . Be hem nas eho rozhovoru si me  ustavic ne  

prohlí z el od shora dolu , nejspí s  hledal ne jaky  merchandise Ortelu – ale marne .  

Pote  kapela nastoupila na po dium a zac ala hra t svou u vodní  pí sní  Hra z, stejne  jako v Cí tove  

zpoc a tku bez frontmana. 
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Po koncerte  jsem se s Pavlem dal do r ec i jes te  jednou, tentokra t jsme se bavili o tom, z e 

v C eske  Lí pe , odkud pocha zí , je obtí z ne  nale zt pracovní  uplatne ní  a tak musí  pracovat 

v poboc ce S koda Auto v Kvasina ch u Hradce Kra love . Pavel si ste z oval na pr í tomnost 

ukrajinsky ch a slovensky ch obc anu  na c eske m pracovní m trhu a za roven  doporuc oval me , 

(sde lil jsem mu, z e momenta lne  nepracuji na plny  u vazek) abych vyuz il pracovní  pr í lez itost 

v Kvasina ch take . 

 

Na koncerte  v Nove m Boru neprobe hl ani projev sympatií  organizaci Na rodní  domobrana, ani 

jsem v publiku nepotkal z a dne ho z pr í slus ní ku . Naopak frontman be doval nad maly m poc tem 

pr í slus ní ku  arma dy C R a oproti Cí tove , kde zpochybnil její  funkc nost, vzda val hold vs em 

aktivní m pr í slus ní ku m a tentokra t ve noval pí sen  Legie jim. Na za ve r koncertu se ope t 

por izuje skupinova  fotografie. Tyto fotografie se chronologicky objevují  na oficia lní m 

facebookove m profilu Toma s e Ortela. 

 

2.3. Církvice, 29.4.2017 

Koncert kapely Ortel 

29.4.2017, avizovaný začátek od 19:00 

Kulturní dům Církvice 

 

3Vstupenka na koncert v Církvicích 

 

Vstupenku na koncert v Církvicích jsem si tentokrát vyzvedl osobně, týden před konáním 

akce v hostinci Na Výletné, který sdílí budovu s Církvickou sokolovnou, kde se konal koncert. 
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Koncert se od přechozích lišil pouze v tom, že tentokrát akci zahajovala předkapela. Ta se 

setkala s vesměs negativními reakcemi a na publiku bylo znát, že přišli na hlavní program 

večera, koncert kapely Ortel. Jejich vystoupení bylo velmi podobné jako v Cítově, se stejným 

playlistem, jen bez pauzy. Frontman se opět dotkl tématu militárních organizací, a to opět 

v souvislosti se skladbou Legie:  

„Není divu, že jsme suverénním státem možná nikdy nebyli, už jenom z toho důvodu, že nejsme možná 

ani obranyschopná země. My jsme měli většinou nějakýho většího spojence, který by nás mohl někdy 

ochránit, otázkou je, jestli nás vůbec někdy ochrání“ (…šum..) ,,…víte sami, že těch branných složek 

je čím dál tím méně a méně a zvlášť když máme tak skvělého ministra obrany… Dáme si skladbu, 

kterou bysme chtěli věnovat všem vojákům. Skladba s názvem Legie.“21 

 

2.4. Plzeň, 20. 5. 2017 

Ortel – Křest alba Pochodeň 

20.5. 2017, avizovaný začátek od 20:00 

Společenský sál Alfa 

 

4Vstupenka na koncert v Plzni 

 

                                                 
21 Přepis z terénní audio nahrávky  
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5Fronta před sálem Alfa v Plzni 

 

Na místo konání koncertu jsem se vydal před sedmou hodinou a vycházel jsem od hlavního 

nádraží v Plzni. Sál Alfa se nachází na ulici Americká v centru Plzně, jedná se o společenský 

sál v druhém patře domu, určený k pořádání plesů, přehlídek i koncertů. V přízemním patře 

se nachází restaurace Alfa a v suterénu domu rockový klub Rebel, jenž je ve správě Tomáše 

Ortela. K sálu Alfa je to přibližně 15 minut, stačí jen přejít Radbuzu a vydat se vzhůru 

Americkou. Když jsem stál na přechodu za mostem přes řeku, minul mě autobus, jenž měl za 

oknem červený kříž s logem kapely Ortel. Na místě na mě čeká můj doprovod, známý ze školy, 

od nějž jsem obržel sms, že již čeká ve frontě. Když jsem ale dorazil na místo, nemohl jsem ho 

před Společenským sálem Alfa (dále jen Alfa ale nezaměňovat s Divadlem Alfa což jsou dvě 

odlišná místa) najít, až když na mě křikl z fronty čítající hrubým odhadem přes 500 lidí, jsem 

si všiml, že stojí téměř na jejím konci. Bylo několik minut po sedmé hodině a do sálu se ještě 

nepouštělo, a tak si se svým společníkem zapalujeme cigaretu a dáváme se do řeči. Můj 
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společník (dále jen Jaromír) mi sděluje, že autobus, který jsem potkal po cestě, dorazil přímo 

před vchod do Alfy a byl plný fanoušků z Prahy, Pardubic a okolí, což jsem následně zjistil na 

facebookové skupině ''ORTEL - Oficiální FAN KLUB plzeňské kapely''22.  

I když jsem se po příchodu zařadil na téměř konec fronty, za deset až dvacet minut jsme byli 

v její polovině, a to jsme se neposunuli o krok. Fronta se stále prodlužovala na, dvoj až 

trojnásobek a do sálu se začalo vpouštět až v 19:15. Fronta postupovala velice pomalu, a 

přestože jsme s Jaromírem kouřili a vedli vlastní konverzaci, nešlo ignorovat dění kolem nás. 

Prvním vytržením z mé únavou způsobené letargie bylo skandování názvu kapely, které mělo 

většinou velmi krátké trvání (ne více než deset opakování). Další skandování probíhalo 

formou tzv. odpovídání známého z fotbalových kotlů: „Co sme?“ „Ortel!“ (třikrát až pětkrát).  

Fronta se v 19:15 sice rozhýbala, sunula se ale ve velmi dlouhých intervalech, během kterých 

lidé odbíhali například do tureckého kebab bistra a pizzerie přes ulici, kde se jich vystřídalo 

jistě okolo dvaceti (nedbaje toho, že toto je právě jeden z aspektů onoho v Ortelově 

terminologii tzv. „multi-kulti světa“, proti němuž agitují).  

Rovněž nešlo přeslechnout některé konverzace probíhající v naší těsné blízkosti. Například 

za námi stál ve frontě jeden těžko přeslechnutelný starší, asi šedesátiletý muž, kterému 

naslouchali a přitakávali dva další muži a dvě ženy podobného věku. Muž hlasitě tvrdí:  

,,Teďkon v Rakousku znásilnili tři ty migranti čtrnáctiletou holku a normálně dělali 

průzkum, a vosumdesát čtyři procent lidí chtěj odvolat prezidenta, dělali průzkum.“  

,,Fakt jo?“, ptá se jeden ze společníků. 

,,No fakt, před dvouma měsícema měli volby“.23  

Tato podezřele konkrétní informace se setkala s pochvalným uznáním skupinky. Stejný 

člověk pak nahlas pronáší i další tvrzení. Například, že ví, kdo dělá Ortelu předkapelu: ,,David 

Koller!“ načež jeho společník dodává: ,,To bych si vzal nějaký vajíčka!“24. Celá fronta před 

                                                 
22 https://www.facebook.com/groups/129379880414461/?fref=ts 
23http://zpravy.idnes.cz/alexander-van-der-bellen-inaugurace-rakousko-prezident-pim-

/zahranicni.aspx?c=A170126_102632_zahranicni_jj 
24 David Koller byl osobnost, která se veřejně vymezila proti Ortelu, a toto prohlášení odstartovalo i iniciativu 

S Ortelem NEhrajem, což je seznam převážně punkových kapel, které se hlásí ke stejnému názoru jako Koller a 

odmítají hrát v klubech a na akcích, kde Ortel vystupoval, či vystupovat bude. Nutno ale dodat, že tato iniciativa 

vznikla v návaznosti na Kollerovo prohlášení a seznam kapel nebyl od roku 2015 aktualizován. 

https://www.novinky.cz/kultura/394626-david-koller-nebude-vystupovat-tam-kde-hraje-ortel.html 

https://www.facebook.com/groups/129379880414461/?fref=ts
http://zpravy.idnes.cz/alexander-van-der-bellen-inaugurace-rakousko-prezident-pim-/zahranicni.aspx?c=A170126_102632_zahranicni_jj
http://zpravy.idnes.cz/alexander-van-der-bellen-inaugurace-rakousko-prezident-pim-/zahranicni.aspx?c=A170126_102632_zahranicni_jj
https://www.novinky.cz/kultura/394626-david-koller-nebude-vystupovat-tam-kde-hraje-ortel.html
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Alfou budila celkem poprask, na frontu dohlíželi tři policisté a občas okolo projel vůz státní 

policie. Z oken naproti restauraci Alfa koukají zvědaví místní romští obyvatelé, což stejný 

muž opět komentuje: „Hele, jak si nás fotěj vole, na mobily, co sme jim koupili. Proč nemaj 

takovej vobyč jako já?“ Poté prohlásí, že je rád, že dnes pustili (Jiřího) Kajínka.25 Jeho 

vrstevníci pochvalně přikyvují. 

Když jsme se ve frontě dosunuli před vchod, což bylo několik minut po osmé, zjistili jsme, že 

stejně dlouhá fronta vede ke vchodu i z druhé strany. Fronta se vlekla opravdu pomalu, a když 

jsme se dostali do vchodu a začali stoupat do schodů, přes přízemní chodbu, prostor se začal 

stísňovat. Jedna žena po mně posílá informaci, že koncert nezačne, dokud nebudou všichni 

uvnitř. To uklidnilo obavy mnoha čekajících, začátek koncertu byl přeci jen avizován od 

20:00. S Jaromírem jsme si uvědomili, že papírová vstupenka, kterou jsme zakoupili 

v předprodeji, bude u vstupu znehodnocena a tak si ji ještě ve frontě fotíme, protože na ní je 

sdělení informující o tom, že všechny rekvizity užité při vystoupení jsou nefunkční repliky. 

 

6Upozornění na vstupence na koncert v Plzni 

Přízemní chodba má oválný tvar, vlevo od fronty je vstup do přízemní restaurace, vstup do 

suterénu, do Ortelova klubu Rebel, a ještě jedny dveře, vedoucí neznámo kam. Po pravé 

straně pánské a dámské toalety a pobočka firmy na reklamní tisk a kopírování. Dveře v oválné 

                                                 
https://www.facebook.com/S-Ortelem-NEhrajem-1024291874260419/?fref=ts  
25 Koncert byl 20. května a Jiří Kajínek, odsouzený za nájemnou vraždu, byl, díky prezidentově milosti, propuštěn 23. 

května. 

https://www.facebook.com/S-Ortelem-NEhrajem-1024291874260419/?fref=ts
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přízemní chodbě jsou tzv. ''lítačky'' a proto se čas od času ozve rána, to jak s nimi někteří i 

podnapilí fanoušci praští o zeď.  

Již před domem jsem viděl několik příslušníků Národní domobrany, organizace vzpomínané 

v Cítově u Mělníka, a v chodbě potkávám opět jednoho z příslušníků, staršího, vysokého, 

prošedivělého pána v české kamufláži, který se mě dotazuje, zda bych ho nepustil před sebe. 

Ve frontě jsem zaslechl informaci, že Národní domobrana neplatí vstupné, tu ale nejsem 

schopen ověřit. Domobrance pouštím, stejně tak i ostatní lidé stojící přede mnou. 

Domobranec se mne i kolemstojících ptá, zda jsou ještě lístky a jestli ho do sálu pustí, když 

on lístek nemá. To se mi zdá jako nepravděpodobné, protože koncert je dozajista vyprodaný. 

Nicméně poté, co se domobranec prodral frontou, už se nevrátil. Na tom, že domobranci 

vstupenku nepotřebují, možná něco pravdy bude.  

Po chodbě následuje další zúžení, schody do vyššího patra. Někteří lidé dokonce postupují 

proti frontě a opouští sál, což není snadný úkol. Následuje mezipatro, odkud už je vidět vstup. 

Zde už je stísněnost opravdu extrémní, lidé se tlačí ke vstupu. Když konečně vystoupáme ke 

vstupu, procházíme kontrolou na zbraně. Nejdřív se nás ochranka ptá, zda zbraně máme, což 

negujeme a podstupujeme ''prošacování''. Z fronty se ozývají výtky ve smyslu, jaké asi zbraně 

můžeme mít? „Nám sem choděj kluci s tonfama26 a s nožema“, reaguje členka ochranky. Žádné 

zabavené nepovolené předměty ale nevidíme. (Účast na koncertu s utajeným půlmetrovým 

obuškem s držadlem za pasem nám s Jaromírem přijde přinejmenším podivná.) Postupujeme 

přes kontrolu do chodby cca 4x8 metrů. Vítá nás křik příslušníka ochranky: „Takhle to nejde! 

To tady bude jak v udírně za chvíli!“, křičí na kuřáky, kteří naposledy zoufale šlukují, protože 

právě zjistili, že v sále se kouřit nesmí. Do toho se prodírají lidé na toalety. Stísněnost zde 

nabývá svého absolutního vrcholu a konečně zjišťujeme, proč fronta postupuje tak pomalu. 

Všech 1500 účastníků koncertu musí projít přibližně metrovou mezerou mezi stánkem s 

merchandisingem a zdí. 

Za tímto zúžením konečně dostáváme pásku na ruku a jsme vpuštěni do sálu, který se zdá být 

již ze dvou třetin plný. Ve frontě jsme strávili dvě hodiny čistého času, do sálu jsme se totiž 

                                                 
26 Obušek s kolmou rukojetí https://cs.wikipedia.org/wiki/Tonfa 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tonfa
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dostali po deváté hodině. (Rovnou se zařazujeme do fronty na pivo, které bereme po dvou, 

nezdá se totiž reálné odejít ze svého místa a vystát během koncertu frontu znovu.) 

Koncert začíná krátce před půl desátou - hodinu a půl po začátku avizovaném. Stojíme 

přibližně pět metrů před středem pódia a já se svými sto sedmdesáti centimetry nevidím, co 

se na něm děje od pasu hudebníků dolů.  

Stálí členové kapely jsou oblečeni ve stejném outfitu, což je khaki zelené tričko s logem kapely 

- lebkou s českým lvem na čele a zkříženými hnáty. Všichni stálí členové kapely, tedy oba 

kytaristé, bubeník, klávesista, baskytarista zpěvák májí levou polovinu tváře šrafovanou 

černou a khaki barvou. Výjimkou je houslistka, občasný doprovod kapely na akustických 

vystoupeních, oblečena do formální večerních úzkých dlouhých šatů černé barvy.  

Bubeník je opět ve středu zadní části scény a po každém jeho boku vedle bicí soupravy stojí 

jedna doprovodná zpěvačka. Za zády bubeníka je místo plachty s logem kapely plátno, na 

které je během koncertu promítána prezentace odvíjející se od seznamu písní hraných během 

performance. Před bicí soupravou stojí houslistka. Klávesista stojí na pravé straně scény, a 

má klávesy zahaleny maskovací sítí. Po obou stranách pódia jsou vystavěny reproduktory a 

po vnitřní straně reproduktorů stojí dva muži oděni do české kamufláže s barety a drží vlajky 

s již zmiňovaným logem kapely Ortel. Tito dva muži disponují neobyčejnou silou a výdrží, 

jelikož stojí v úplně stejné pozici celý koncert. Tolik k popisu scény v podobě, jak jsem na ni 

viděl ze svého místa. Po skončení koncertu jsem měl možnost prozkoumat scénu zblízka. 

Scéna byla ''nastavena'' řadou stolů a nahrazovala tak rampu. Tyto stoly a vlastně všechny 

hrany scény byly obestavěny pytli s pískem jako bojový val. Po stranách bicí soupravy byly 

umístěny repliky minometů. Že jsou to repliky, usuzuji z informace uvedené na vstupence, 

která informovala o tom, že „veškeré rekvizity použity při vystoupení jsou nefunkční 

repliky“27. V levém zadním rohu se nacházelo stanoviště perkusionistů, hráče na tympány a 

triangl.  

                                                 
27 Fotografie útržku vstupenky  
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7Zpěvákův outfit na koncertě v Plzni28 

Kapela začíná hrát ale klíčová osobnost večera, lídr performance, Tomáš Ortel, zatím není 

vidět, protože první část první písně koncertu – Hráz – zpívá opět zpoza scény:  

 

 „Říkají mi válka taky nenávist a zlost...moje druhý jméno bejvá posedlost 
svědomí mě hlídá , hlídá ... abych nevyrost 
Oči plný hrůzy a strachu plný sny umřeli mi můzy a pak sečetli se dny 
Odpusttě mi prosím prosím, že nejsou poslední 
Nebudu váš soudce ani nebudu váš kat sám si na své louce mám co vykydat 
Zamést svoje prahy, prahy každej by měl udělat 
Všechny ideály třepí se jak nit... vlajky co by vlály kdo má uchopit 
tak se vás ptám lidé – lidé ... kterou stranou jít 
Zmařený jsou plány pošlapaný tradice otevřený brány barevný ulice 
že umíme mlčet mlčet ... to mě trápí nejvíce 
Cítíme se vini u ž pouhou myšlenkou kolik je tu sviní co perlama se cpou 
až v posmrtných síních síních ... snad procitnou…“29 

 

Tomáš Ortel příchází na scénu, zpívajíc druhou část písně: 
 
„Můj uzavřenej svět nutí přemýšlet lidi kolem mě co půjdou jednou vpřed 
Tu pomyslnou hráz překročí jen čas jsou slyšet kroky dnů co pojí jeden hlas 
Uzavřenej svět není cesta zpět až dav bude z nás protrhneme hráz.“30 

 

Po úvodní písni zpěvák vítá všechny účastníky koncertu: 

,,Dobrý večer! Dobrý večer. Krásný večer vám všem co jste přišli na tento výjimečný koncert, 

výjmečný koncert už jenom s tím, že zde křtíme  nové album. Nové album, které nese název 

Pochodeň. A my se trošičku vrátíme, vidíte sami (na projekci za bubeníkem) v roce 2007 jsme 

                                                 
28https://www.facebook.com/orteltomas/photos/a.1805876269628877.1073741828.1805801122969725/1888747651

341738/?type=1&theater 
29 http://ortel.cz/tvorba/text-skladby-ortel-mesita-hraz 
30 Ibid. 

https://www.facebook.com/orteltomas/photos/a.1805876269628877.1073741828.1805801122969725/1888747651341738/?type=1&theater
https://www.facebook.com/orteltomas/photos/a.1805876269628877.1073741828.1805801122969725/1888747651341738/?type=1&theater
http://ortel.cz/tvorba/text-skladby-ortel-mesita-hraz
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vydali album úplně první. Tehdy vlastně měla kapela pět let. Pět let za sebou, kdy jsme 

oslovovali osm, deset až patnáct lidí, když se podíváte okolo sebe, je vidět že jsme nějakej 

pokrok přece jen udělali. (aplaus) Je to jen a jen tím, že jste se nenechali odradit všema 

různýma prostředkama, co se snažily nějakým způsobem nás umlčet. Takže skladba, přesně 

jako naše nové album, respektive naše nové album před x lety v roce 2007, Nevinnej!“31 

„Jen stát ve stínu, nepoznat špínu a do ničeho nestrkat nos 
hlavou jen kývat, s ničím nehýbat a zamknout se, jakmile přijde noc 
tohle nedělám, v koutě nesedám, nemínim se o sebe bát 
když je hustej vzduch, agresivní duch nutí mě u každý bitky stát 
 
REF. Já jsem nevinnej - vždyť si o to říkal sám 
já jsem nevinnej - za co tady pykat mám 
já jsem nevinnej - no tak sakra věřte mi 
já jsem nevinnej - křičím mezi mřížemi - mezi mřížemi!!! 
 
Jednou k večeru, v uličním šeru moje svědomí mi radilo klid 
zrovna proti mně, a tak podivně, zahlíd jsem čtyři chlapy jít 
tak jsme se potkali, narážky padaly, já zdržel jsem se projevů 
však míra přetekla a cesta do pekla ukázala se těm pobudům 
 
REF. 
 
Jizvy se hojí, rány přebolí, ale tahle noc se stala osudnou 
když se jeden z nich v boji sám napích na svůj nůž, co držel nade mnou 
děsně řval a bil do země ze všech sil, tohle mu snad sám ďábel přál 
musím pravdu říct, krve čím dál víc, a já jak opařenej stál 
 
REF.“32 

 

Tomáš Ortel dozpívá refrén a děkuje za potlesk: 

,,Díky moc! Díky mockrát. Přátelé, takže tohle byla skladba, skladba s názvem Nevinnej. Jak 

vidíte za mnou, psal se rok 2009 a my jsme dali do kupy další cédéčko, protože jsme měli 

strašně moc písniček a hrozně málo cédéček. Říkali jsme si, že jak to dáme těm lidem do uší, jak 

jim to dát do duší, srdcí, kamkoliv, narvat do vás tu muziku a narvat do vás hlavně tu, textovou 

část a, takže jsme začali vydávat cédéčka víc a víceméně po roce, po každém roce jsme chtěli 

vydávat cédéčka a v tomto, v tomto albu najdete vlastně nejvíc skladeb, co jsme dali kdy 

dohromady na jedno album a právě toto cédé se jmenuje ''Co se to stalo?'' a nezměnilo se od té 

doby vůbec nic. Stále se ptáme, co se to stalo, že tolik lidí chodí ozbrojených. Co se to stalo, že 

každej druhej má v ruce nůž. Co se to stalo!“33 

Ještě za podlesku publika Kapela začíná hrát píseň s názvem, Co se to stalo?. 

 

                                                 
31 Přepis z terénní audio nahrávky 
32 http://ortel.cz/tvorba/text-skladby-ortel-nevinnej-nevinnej 
33 Přepis z terénní audio nahrávky 

http://ortel.cz/tvorba/text-skladby-ortel-nevinnej-nevinnej
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Ta zem, co už odkvétá, kde stíny bojí se hnout, 
Tam zločin se zaplétá s noční krajinou, 
tam otec se usadil a počal život můj, 
farář se pomodlil – zde je domov tvůj, domov tvůj 
Tady se probouzím a opět usínám, 
prožil přes třicet zim, v hlavě zmatek mám 
Kolik je všude zla, ty stvůry žijou v nás, 
zvednutý stavidla, nenávist nemá hráz 
 
REF.A já tu stojím, jak cizí vojín, opět se bojím, že může být hůř 
Kam se to ženem za velkým věnem, proč každej druhej má u sebe nůž? 
Co se to stalo, stačí jen málo, copak se musíme o všechno rvát? 
Kolik je lidí, co se jen stydí lásku svou někomu najevo dát 
 
Soucit mě opustil po letech ztracených, 
přišel o spousty sil v bitvách prohraných, 
otupen, bez zbraně teď křičím do davů, 
a zcela odevzdaně vstoupím do svých snů, 
kde budou lidé chtít čistou zemi svou, 
rozdílnou víru mít není zábranou. 
dosud však na světě děti hladoví 
touží po odvetě vrazi masoví34 

 

,,Děkujem! Díky moc. Jak už sem řek' rok po roku jsme stále a stále vydávali další a další, cédé 

nosiče protože jsme těch myšlenek co jsme chtěli sdělit vám a právě vám jsme chtěli strašně 

moc, jak už vidíte za mnou, psal se rok 2010 a my jsme stále neztráceli ideji v tom, že děláme 

správnou věc, že jdeme tou správnou cestou, a vy jste právě tím důkazem. Skladba Ideje!“35 

 

Kapela začíná hrát poměrně pomalou skladbu ve čtyř čtvrťovém rytmu.  

 

Je to už pár let 
co jako malej poslouchal jsem Kryla 
Je to už pár let 
moje máma tenkrát okna zatemnila 
Je to už pár let 
a já divil jsem se stejně jako dneska 
Je to už pár let 
co byla zakázaná první jeho deska 
 
A tak jak šel čas 
přišla znova doba zákazů a sankcí 
A tak jak šel čas 
místo patriotů jsme jen štvaní psanci 

                                                 
34 http://ortel.cz/tvorba/text-skladby-ortel-co-se-to-stalo-co-se-to-stalo 
35 Přepis z terénní audio nahrávky 

http://ortel.cz/tvorba/text-skladby-ortel-co-se-to-stalo-co-se-to-stalo
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A tak jak šel čas 
donuceni žít jen v úzkosti a strachu 
A tak jak šel čas 
zadupat nás chcete do hlíny a prachu 
 
Pro svobodnou zem 
po staletí naši předci umírali 
Pro svobodnou zem 
do válek se lidi posílali 
Pro svobodnou zem 
a pro svý názory a pro svobodu slova 
Pro svobodnou zem 
budu opakovat pořád zas a znova : 
 
Nechtě mě zpívat, nechte naše tony hrát 
stejně se stane to co má se tady stát 
zakázat umlčet a ideje nám brát 
to byste pánové nás museli znát !!!36 
 
 

Skladbu následuje nadšený potlesk, za který zpěvák děkuje a pokračuje v retrospektivní reflexi vývoje 

kapely Ortel: 

 

,,Děkujem. Díky vám všem. Máme tady další album, které jsme vydali v roce 2012. Album, které 

jsme vydali, které jsme křtili dokonce tenkrát ještě v Šeříkovce, dneska už tam prej nesmíme. V 

Šeříkovce kde jsme viděli vlastně, takovou masu lidí, že až se nám z toho třásly kolena. Bylo 

tam, celých, krásných 380 lidí, přátelé 380 lidí bylo pro nás neskutečných, neboť už první 

cédéčko, které, (aplaus) první cédéčko které sme křtili, cédéčko Nevinnej bylo krásnejch 100 

lidí. Úplně přesně na člověka přišlo těch 100 lidí do elektry, dneska už víte, že tam jsou 

vietnamci, dřív to bejvávala taková diskotéka či zábavní, nebo... no takovej klubík to byl a my 

jsme tam křtili naše první album a já si myslim že je tady pár lidí co to ví, co tam dokonce i 

možná byla. My jsme tenkrát měli Vlastimila, baskytaristu, kterej dokonce ani nechtěl vyjít 

mezi lidi, my jsme byli zvyklí na 10 až 15 lidí a najednou 100 a , teďko máme vlastně křest alba 

dalšího a já se strašně moc omlouvám těm, co jsou stále,bohužel, ještě na schodech, neboť ještě 

se nedostali ani dovnitř. Nás to samozřejmě strašně těší ale...(aplaus, koncert v tuhle chvíli trvá 

okolo dvaceti minut) Těší nás vaše přízeň, těší nás vaše neutuchající přízeň a narůstající přízeň, 

každopádně tenkrát se psal, jak už jsem řekl, rok 2012 a my jsme křtili cédéčko, který jsme si 

mysleli, tenkrát jsme si mysleli že je daleko za hranicí toho co eště můžeme zpívat, o čem ještě 

můžeme zpívat. Víte sami, že romská otázka je problém, problém který se řeší už sto let! 

Skladba Problém!“37 

Kapela začíná hrát píseň Problém, v níž dominuje klávesový motiv a hutné kytary:  

Snad jsou všichni slepí a nekoukaj očima 
oni nevidí, nebo nechtěj vidět tuhle špínu pod rukama 

                                                 
36 http://ortel.cz/tvorba/text-skladby-ortel-ideje-ideje 
37 Přepis z terénní audio nahrávky 

http://ortel.cz/tvorba/text-skladby-ortel-ideje-ideje
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Proč já bych měl zpívat o lásce a o mládí 
vždyť my hnijem v naší zemi v absolutním bezpráví 
 
Pomsta chutná za studena poslechni si radu mou 
s horkou hlavou neuspěješ ani s pěstí sevřenou 
dokud se lid neprobudí nenalezne řešení 
kanály se budou ztrácet a rozkrádat lešení 
 
Problém to je kamaráde to ví každá prabába 
do gheta ať se podívá celá ta naše vláda 
integrace nepomáhá ani rady z Bruselu 
celej tenhle problém spěje do velkýho průseru 
 
Zakážeme diskuze a přejmenujem jejich kmen 
na úřadech jednat s romem nikoliv už s cikánem 
tímhle veršem dostal povel policejní aparát 
ukončete produkci já z megafonu slyším řvát 
 
Možná už si nezazpívám, nedokončím myšlenku 
zastaví mě zavřou v cele, řeknou mi jen holenku 
kdybys hubu neotvíral nebyl bys na kolenou 
a nedřepěl v kriminále, kde už čech je menšinou38 

 

Po doznění písně následuje potlesk a zpěvák pokračuje ve svých proslovech, tentokrát na téma 

kontroverzních textů jeho písní: 

,,Děkujeme. Opravdu jsme si tenkrát mysleli, že jsme se dotknuli absolutní hrany, hrany o čem 

se ještě smí zpívat. Byli jsme za to taky neskutečněkrát popotahováni, různě si nás vyslíchali, 

různě jsme se museli dostavovat na policejní stanice, a vysvětlovat jednotlivé verše, jednotlivá 

slova ve skladbách. Měli jsme co dělat abysme ustáli to co jsme opravdu chtěli, protože se 

neustále hledá v našich textech něco co tam neni, nějaké podprahové sdělování a nám je to 

samozřejmě líto. My se snažíme ze všech sil ty skladby psát, psát texty tak, aby byly jednoduchý, 

aby byly na dlani. A, já si myslim že víc než na dlani, tahle skladba nemohla bejt protože psal se 

rok 2013 a my jsme křtili album Mešita!“39 

Píseň Mešita začíná předehrou vybrnkávanou na čistý zvuk elektrické kytary a ke zpěvákovi 

se zpěvem přidává celý sál: 

V zemi křesťanů, mešita stojí, 
Ať mi někdo z vás na to odpoví, 
Proč kostel nestaví v arabských zemích 
A proč země má všude je pro smích? 
Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží 
A strachem o děti. 
Nebudu ti lhát i ty se budeš bát 

                                                 
38 http://ortel.cz/tvorba/text-skladby-ortel-problem-problem 
39 Přepis z terénní audio nahrávky 

http://ortel.cz/tvorba/text-skladby-ortel-problem-problem
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Až v burce budou stát a modlitbu svou řvát. 
 
REF: 
Cítit se budou v právu 
Ti v tom černým hávu 
Útočí jen v davu a svatou válku ctí. 
Pro Aláhovo slávu, uříznou ti hlavu 
Mají jen o to snahu, zastavme šílenství! 
 
Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, 
Diskutovat chtěj s arabským vrahem. 
Xenofobní strach bije na poplach 
Řeknu jen pár vět 
"Nechci multi-kulti svět!" 
 
Kde nenávist je ctnost a vražda poslušnost, 
Kde ukamenujou klidně ženu tvou, 
Tam kde trhavinou pravdu určujou, 
Tam roste černej květ s názvem Mohamed. 
 
3x REF40 
 

Skladbu následuje bouřlivý potlesk, jeden z dosud nejdelších a nejhlasitějších. Zpěvák se opět vrací 

k představování své dosavadní tvorby a nastiňuje okolnosti, za kterých se, ve stejném prostoru jako 

dnes, křtilo album Defenestrace:  

,,Takže přátelé, tohle byla skladba, skladba Mešita, od které mě strašně moc lidí zrazovalo, 

zrazovalo v tom smyslu že, prosím o tomhle nezpívat, je to problém nejenom český republiky, je 

to celo-světový problém, co se týká války, války mezi, mezi náboženstvími (aplaus) ale já 

neumim mlčet, promiňte mi to, neumim mlčet když se mi něco nelíbí, když se mi něco nějakým 

způsobem příčí a já prostě o tom budu zpívat a budu si za to nést svoje následky. (aplaus) Jsem 

připravenej nést i následky za další skladbu která, jak vidíte, v roce 2014 vyšla na tomto albu 

který jsme křtili právě zde. Právě zde v tomto sále, právě zde v tomto sále jsme poprvý zažili 

1000 lidí. 1000 lidí který přišlo s náma zakřičet, (aplaus) přišlo si s náma zaskandovat, a přišli 

nám ukázat, že stojí při nás, že stojí při našich názorech. (aplaus) Že chtějí, aby jsme i my 

pokračovali dál, já vím, že to chcete i vy, jinak byste tady možná ani nebyli. Je pro nás 

neskutečnou podporou a budu doufat a věřit, že pokud to nepude legální cestou, že si spolu 

zakřičíme tohle slovo! Defenestrace!!!“41 

 

                                                 
40 http://ortel.cz/tvorba/text-skladby-ortel-mesita-mesita 
41 Přepis z terénní audio nahrávky 

http://ortel.cz/tvorba/text-skladby-ortel-mesita-mesita
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Kapela začíná hrát skladbu Defenestrace, která začíná pomalou předehrou, kterou hraje 

baskytara, klavír a víření virblu ve stylu armádních pochodů. Poté zpěvák zvolá: „Češi pojďte 

s náma!“ a následuje text: 

Mysl mou pustoší a můj strach ztrácí sílu a já dál do uší budu vštěpovat ti víru... 
Rovně stůj naslouchej nenech mluvit lháře pravdu svou v srdci měj plivni jim do tváře. 
Rovně stůj naslouchej nenech mluvit lháře pravdu svou v srdci měj a plivni jim do tváře. 
 
Lidé jsou neměnný to jen okolnost je tvoří bez zbroje brnění hledáme příkoří... 
Každej z vás je pak sám svýho štěstí stůjce zvláštní dar byl nám dán, že následujem vůdce 
Každej z vás je pak sám svýho štěstí stůjce zvláštní dar byl nám dán, že následujem vůdce 
 
Strmej pád a pak chlad chodníků jim patří v dějinách moudro brát to pomůženám bratři... 
Nechcem dál s ostudou hrabat hubou hlínu mluvím k vám s pokorou a vyzývám k činu 
Nechcem dál s ostudou hrabat hubou hlínu mluvím k vám s pokorou a vyzývám k činu 
 
VYHÁZÍME JE ... budoucnost já vidím temně ... 
VYHÁZÍME JE ... rozkradače český země ... 
VYHÁZÍME JE ... zhyne panská arogance ... 
VYHÁZÍME JE ... poslední to naše šance ... 
 
VYHÁZÍME JE ... budoucnost já vidím temně ... 
VYHÁZÍME JE ... rozkradače český země ... 
VYHÁZÍME JE ... zhyne panská arogance ... 
VYHÁZÍME JE ... poslední to naše šance ...42 

 

Po doznění písně Defenestrace, která končí zvoláním: „Vyházíme je!“, zpěvák uvádí, že jedno 

album z koncertní performance vynechají a nastiňuje, co bylo inspirací nového alba 

s názvem Pochodeň: 

,,Přátelé, děkuju vám. (skandování Ortel! Orte!) Děkujeme vám, než se dostaneme na tohle cédé 

které jsme křtili v roce 2015, bylo to akustické cédéčko, neboť mě neustále mnoho lidí psalo a 

říkalo : Tomáši, dělej akustické koncerty, dělej akustické koncerty, zpívej to akusticky, neboť 

nejsou zase tolik lidí co, má rádo hlasitou muziku, rockovou muziku, snaž se jim to vecpat 

nějakym způsobem ať se víc a víc vyniknou texty těchto, těchto jednotlivých skladeb. Udělal 

jsem tedy jedno akustické cédé které bych tímto chtěl přeskočit a poprosit člověka, kterej nám 

tady ovládá tuhlectu, tuhle krásnou tabuli (projektor), já doufám že už neusnul, jestli by to šlo 

přeskočit na ten další. a tohlento je pak (aplaus) cédéčko, které nám trvalo celkem dlouho na to 

jak málo v uvozovkách je tam skladeb. Přesto bych chtěl říct že, každá skladba vám měla něco 

říct, nejenomže říct, co se týká aktuálního dění. My už jsme se neopírali o minulost, neopírali 

jsme se ani o žádnou historickou hodnotu, my jsme pouze jen a jen chtěli nyní a teď sdělit to, co 

nás nejvíc trápí, co nás nejvíc trápí je právě to, že samozvané elity, samozvané elity se snaží do 

vás docpat názory, do vás nejenom docpat názory ale i se vás snaží přetočit na stranu kdy, tedy, 

                                                 
42 http://ortel.cz/tvorba/text-skladby-ortel-defenestrace-defenestrace 

http://ortel.cz/tvorba/text-skladby-ortel-defenestrace-defenestrace
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láska a pravda vítězí, což je správné, samozřejmě že ano, ale rozhodně ne podle těch, co si to 

myslí, tedy Kalousek, Sobotka (třetí jméno ale přes aplaus není slyšet). Skladba s názvem 

Elita!“43 

 

Skladba Elita má podobný rytmus jako tango ovšem obohacený o zvuk rockové kapely a 

následující text: 

Elita, realita mrak lží a polopravd. 
Doslovná rivalita mocenských skorovlád. 
Duše tu každodenně svazáci prodají. 
Scénáře natěšeně na obdiv dávají. 
Prostý být duchem zdá se, kdo sdílí obavu, 
držet se máme práce, nikoliv za hlavu. 
My máme přece školy a patent na rozum. 
Nedělejte z nás voly a chlastejte si rum. 
 
I prostý člověk vidí, kam se svět obrací. 
Násilí zlo jen plodí, a to bez dotací. 
Místo aby se chtělo lid, jednotit a tmelit. 
Oko až zaslzelo z vašich hereckých jelit. 
Budu se opakovat, a snad bůh dovolí  
hlavně se napakovat, kážou před kostely. 
K čemu jsou instituce a řády hrdinům, 
když tyhle revoluce patří jen zlosynům?44 

 

,,Děkujem mockrát, tohle byla skladba Elita, víte asi sami, o čem byla řeč a o čem konkrétně 

skladba elita byla, ovšem o tom kom konkrétně je tahle další skladba, která ze mě vypadla jako 

poslední na tomto albu, zároveň tedy jako skladba druhá, druhá myslím tím v pořadí. Chtěl 

bych jenom říct, že mě moc mrzí, kolik lidí se dokáže tvářit do obličeje, že jsou hrozní přátelé, že 

jsou hrozní fanoušci, že jsou hrozní příznivci a za rohem vám nejenom poplivali záda, ale 

zároveň o vás budou tvrdit a mluvit jako o tom nejhorším. Já jsem se s takovýma lidma bohužel 

setkal a pořád setkávám, já si stále jenom myslim, že je to tim, že znám hodně a hodně lidí, že 

možná právě proto znám i tolik procent těch, těch co se nedokážou, nedokážou do očí podívat 
rovně a já bych právě těmhle lidem tuhle skladbu dát, jmenuje se totiž Falešnej svět!“45 

 

Píseň Falešnej svět začíná zvuky kostelních varhan, které se přerodí ve svižnou rockovou 

píseň s textem:  

 

                                                 
43 Přepis z terénní audio nahrávky 
44Přepis nahrávky z alba Pochodeň, dostupné z: 

https://www.youtube.com/channel/UCDBAE7Lo6tQMmI4Wmr1TExQ 
45 Přepis z terénní audio nahrávky 

https://www.youtube.com/channel/UCDBAE7Lo6tQMmI4Wmr1TExQ
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Zdánlivě dokonalej. 
Všechno co chceš, můžeš získat. 
Budeš tu spokojenej. 
Svině za kamarády, lehce zpískat. 
Seš ten vyvolenej. 
Rozumy druhých, tlačí se ti do hlavy 
Navždy zatracenej. 
Je ten váš život beze cti a odvahy. 
 
Falešnej svět, plný falešných lidí 
Falešnej svět, co do huby si nevidí 
Falešnej svět a laciná gesta 
Falešnej svět, karma to ztrestá 
 
Závist buduje v nás 
nenávist duše, namísto snažení 
Plivání jedu jde z nás 
Strojený úsměvy, naoko mračení 
Snažší je tady krást 
než něco tvořit, natož pak hodnoty 
Necháváte se zmást 
Hnijte si blaze v tom bahně sprostoty 
 
REF 2x 
 
Je to Falešnej svět!!!46 

 

Po písni Falešnej svět následuje potlesk, který je uveden kritickým proslovem o dnešním 

trendu online komunikace a sociálních sítí: 

,,Děkujem. Děkujem. Děkujem mockrát. Tohle byl Falešnej svět, falešnej svět, kterej tak často 

kolem sebe vidíme. Já bych chtěl říct, že právě další skladbou je ten falešnej svět možná o to 

horší, neboť, víte sami a víme všichni, že kybersvět nás zcela pohltil, nebudu říkat, že pohltil i 

naši kapelu, dokonce sem viděl i našho klávesáka, jak si píše Messenger, když hraje na klávesy. 

Je to smutný přátelé ale on mi říkal, že už to nikdy neudělá a Otíček (kytarista) prosimvás, ten 

nemá internet v telefonu (aplaus). Zase má to druhou nevýhodu, když sjednáváme zkoušky, tak 

Otík řekne, já nebyl na síti, což je samozřejmě od něj hezké ale na tu zkoušku bys Otíku občas 

přijít mohl. No nic, takže to byla skladba, nebo respektive, bude skladba, kterou už určitě 

všichni znáte, my jsme právě totiž na tomto místě natáčeli k ní i videoklip, jmenuje se 

Kybertoaleta.“47 

 

                                                 
46 Přepis nahrávky z alba Pochodeň, dostupné z: 

https://www.youtube.com/channel/UCDBAE7Lo6tQMmI4Wmr1TExQ 
47 Přepis z terénní audio nahrávky 

https://www.youtube.com/channel/UCDBAE7Lo6tQMmI4Wmr1TExQ
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Píseň Kybertoaleta začíná „rozvernou“ melodií, kterou hraje klávesista na jedny ze svých 

kláves se zvukem syntezátoru, který je v kontextu ostatní tvorby výjimkou.  

 

Tisíc lidí, tisíc chutí, zalíbit se nelze všem 
V hlavě není skoro k hnutí pro myšlenky, kdo já jsem 
Proč je snaha spojit davy, které sotva najdou řeč 
Vaše virtuální vztahy - mění konverzaci v křeč. 
 
Budem sedět proti sobě, v ruce držet onen stroj. 
Dávat lajky proti vodě, vyvolávat třídní boj. 
Pod tou anonymní tváří hledat další ctitele. 
Pokřivená huba září, když má online přítele. 
 
Smázni ho a zablokuj, tím se všechno vyřeší. 
Za přijetí poděkuj, kdo tě zítra potěší ? 
Plácejte se v tomhle blátě, kde je faleš s tradicí, 
V kybertoaletě - s vyzvracenou stolicí. 
 
Svoji zeď si zahlcuju dojemnými citáty, 
Tu tvář, kterou ukazuju, hodnou je pro plakáty. 
Slzet brečet a počítat, kolik sdílení to má. 
Budu každýho tu vítat, kdo je na tom jako já. 
 
A tak v kobkách zavření tu všichni hýbat světem chcem, 
pro životy zpackaný srdce s velkým apcesem. 
Otevřít to okno, a teď windows nemyslím, 
emoce nepolknout, a pod stromem najít stín. 
 
Zjistit,že na všechno zase bude čas. 
Všimnout si, že nejbližšího máme vedle nás. 
Okamžiky co se v klávesnici zatratí, 
nejsou v instagramech ale v objetí.48 
 

Následuje potlesk, na jehož intenzitě je poznat, že publikum píseň neslyší poprvé, protože 

ještě před křtem k němu kapela na svůj kanál na Youtube vyvěsila videoklip. Zpěvák 

pokračuje v představování písní z nového alba: 

,,No, přátelé, máme to tady takový krásný, co se týká dalších skladeb, my jsme to trošku 

rozštípili to cédéčko už jenom z toho důvodu, že jsme chtěli vlastně sdělit úplně všechno co nás 

za pár měsíců od toho předchozího cédéčka (?). Já jenom sem chtěl říct že, asi víte, že dole je 

rockový klub, rockový klub Rebel, kterej ňákým způsobem tady spravuju a dávám do kupy, já 

jsem chtěl jenom tímhle pozdravit paní Kohoutovou (?), paní Kohoutová (?)je, slečna nebo paní, 

                                                 
48 Přepis nahrávky z alba Pochodeň, dostupné z: 

https://www.youtube.com/channel/UCDBAE7Lo6tQMmI4Wmr1TExQ 
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nevim, ono se to u ní nedá poznat, která zastupuje OSu a, víte asi všichni co je OSA, je to takový 

to sdružení pro tu ochranu těch autorů ale já jsem si stále myslel, že když budu v OSe, že mě 

bude chránit ale já spíš myslim proti a to je takový trošku smutný a já sem trošku zapřemejšlel 

jestli vlastně když budu v OSe, jestli jakýkoliv moje slovo bude registrovaný a budu za něj platit. 

Právě takováhle úvaha je v této skladbě s názvem OSA.“49 

 

Píseň OSA začíná zvukem akordeonu, který ale klávesista hraje na jednu ze svých klaviatur. 

 

Padla na kámen kosa, když přišla na mě OSA, 
že prej platit budu, když votevřu hubu 
a tak říkal jsem si bože i za slovo cože, 
budu platit jak mourovatej. 
 
Vždyť já mluvim tak často a mám to už teď za sto, 
tohle neni sranda, říkal i pan Janda. 
To snad abych přestal mluvit a s lidma se bavit, 
tohle na mě poslal snad sám rohatej. 
 
Řek jsem oné paní, ať odečte si z daní 
každou mojí větu i tu proti světu  
ale pak mě tak napadlo, že kdyby se nekradlo,  
byl každej druhej bohatej. 
 
Takže jsme si plácli, hned mě za to zkásli, 
prej slovo dobrý ráno, je registrováno. 
Já se teď už třesu strachem, neb narvanej jsem hrachem, 
já nevim, odkud mám zvuk honorovanej.50 

 

,,Děkujeme! Takže to byla skladba, skladba s názvem OSA. To je taková, já myslim, že už máme 

třetí veselou skladbu, že už máme třetí, my jich vážně moc nemáme, my se dotýkáme spíš věcí, 

co nás štvou, než těch, co nás pobavily a co nás nějakým způsobem motivují. Ovšem co nás 

motivuje k téhle další skladbě, která nyní zazní, posuďte sami, neboť, bez lásky a bez víry, ať už 

je to víra sebe v sama, neuděláme nikdo nic. Děj se co děj.“51 

 

Následuje píseň Znehodnocení. Má pomalé tempo a začíná zvukem klavíru a vybrnkávání 

kytar. 

 

 

                                                 
49 Přepis z terénní audionahrávky 
50 Přepis nahrávky z alba Pochodeň, dostupné z: 

https://www.youtube.com/channel/UCDBAE7Lo6tQMmI4Wmr1TExQ 
51 Přepis z terénní audionahrávky 

https://www.youtube.com/channel/UCDBAE7Lo6tQMmI4Wmr1TExQ
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Pro duši zhrzenou, pro ty co štěstí hledají. 
Šanci promarněnou, a spousty snů nesplněných. 
Těžko se dotýká tužeb a plánů, chudí sil. 
Jen víra v člověka, bez ní by těžko někdo byl. 
 
Až se ti dostaví pocit, že štěstí odchází, 
druhou tvář nastaví, kdo kamením nehází. 
Sám v sobě budeš mít toho, kdo ti sílu dá. 
Cokoliv můžeš chtít a patřit k těm, co se nezná. 
 
REF 3x 
Bez víry a lásky, lásky k čemukoli, 
není nikdy nic a nikdo, děj se co se děj 
Bez víry a lásky zůstanem znehodnocení,  
proto všechnu sílu světa do sebe sama dej.52 

 

„Děkujeme ! Děkujem mockrát. Díky vám moc, tohle byla skladba, skladba s názvem 

Znehodnocení. Já nevim kde, jsem to četl, protože čtu velmi často a někdy se mi splývají 

dohromady jednotlivé knihy, četl jsem někde, že každý kdo něco sděluje lidem, by měl sdělit i 

nějakou svoji osobní modlitbu. Dovolte mi svoji poslední modlitbu právě zveřejnit na tomto 

cédé, poslední modlitbu s názvem Nekrolog.“ 53 

 

Při performanci zpěvák mizí pod úroveň mnou viditelné části pódia a nevím tedy jistě, zda 

klečí, sedí nebo leží, ale vzhledem k funerální tematice písně by seděla třetí zmiňovaná 

možnost. Kytaristé navíc odkládají své nástroje a odcházejí ze scény, načež se vrací se 

zapálenými loučemi a postaví se po boku svého kapelníka, kde setrvávají celou dobu. Na 

úvod písně se rozezní pohřební zvon a píseň hraje pouze baskytara, bicí a piano. Bubeník 

pouze udává tempo čtvrťovými údery na zavřenou hi-hat (doprovodný činel na který 

bubeníci hrají svou přirozenou rukou a doplňují rytmus kopáku a virblu) Doprovodné 

vokalistky zpívají tklivou melodii a opakují poslední verše sloky.  

Dostál jsem slibům svým a překročil řeku 
Pohledem na náš stín je mi až k vzteku 
Kolik jsi zanechal za námi zloby (za námi zloby) 
Anděl mi upadnul sám do záhuby (sám do záhuby) 
 
Prosím za anděla o nová křídla (o nová křídla) 
Padlýho anděla co mě tu hlídal (co tě tu hlídal) 
V tu svatou neděli, ve chrámu božím (ve chrámu božím) 

                                                 
52 Přepis nahrávky z alba Pochodeň, dostupné z: 

https://www.youtube.com/channel/UCDBAE7Lo6tQMmI4Wmr1TExQ 
53 Přepis z terénní audionahrávky 
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Modlím se anděli, ať v pekle neshořím (ať v pekle neshoří)54 

 

,,Děkujeme. (aplaus a skandování Ortel! Ortel!) Přátelé, možná se teďko sami sebe ptáte, proč 

jsme tady v military stylu, proč zde máme valy, proč zde máme vojáky, proč zde máme 

maskování a proč i my jsme se vydali, respektive dneska jsme tohle cédé v tomhle stylu pojali. 

Tahle skladba, si myslím, že tomu více méně napovídá, proč. Skladba nemá ani potřeba 

nějakým způsobem ji prezentovat předem neboť už samotný název je víc než diskutabilní. 

Jmenuje se totiž Hranice.“ (aplaus) 55 

Píseň má opět pomalé tempo a začíná motivem hraným na housle, který je doprovozen 

vybrnkáváním obou elektrických kytar s čistým zvukem. 

Pomyslná je to čára a na mapách často mění tvar. 
hlediska dějin se pak často stává, že vnímána je jako dar. 
 
Není to tak strašně dávno, co se čára stala oponou, 
otočilo se tu ráhno a ti co překročí tak zahynou. 
 
Byla to pak velká sláva, ploty bořily se s odvahou. 
Se západním světem vznikla brána a z kolen stáli jsme už na nohou. 
 
Otevřená jsou teď vrátka, kdo chce dovnitř, může taky ven. 
Z písmen EU zbyla jenom zkratka, a stát za státem je tak popraven. 
 
REF: 
Za svou krajinu (za svou krajinu) 
Zem a rodinu (zem a rodinu) 
Prosím svatý, ať identitu neztratím! 
 
Bůh mě ochraňuj (bůh tě ochraňuj) 
Příliv zločinů, (příliv zločinů) 
často zlatých, zemi české nikdo nesplatí!56 

 

,,Děkujeme ! Děkujeme. Děkujeme. Skladba Hranice je pro nás tak trochu stěžejní protože 

hranice je vlastně i hranice našeho státu a je potřeba nejenom chránit ale, nějakým způsobem, i 

bránit. Možná i právě proto, to slovo bránit je dnes, a nejen dnes hodně často skloňováno. 

Máme tady další skladbu, která byla už lehce nakousnuta během leckterých koncertech předem 

protože i takhle přesně se jmenuje i naše nové album. Proč se tak jmenuje, právě zjistíte v 

tomhle textu, v textu který bych chtěl, abyste si odnesli domů, abyste ho hrozně moc vnímali 

proč se vůbec tenhle text, jak už jsem řek, Pochodeň. 57 

                                                 
54 Přepis nahrávky z alba Pochodeň, dostupné z: 

https://www.youtube.com/channel/UCDBAE7Lo6tQMmI4Wmr1TExQ 
55 Přepis z terénní audionahrávky 
56 Přepis nahrávky z alba Pochodeň, dostupné z: 

https://www.youtube.com/channel/UCDBAE7Lo6tQMmI4Wmr1TExQ 
57 Přepis z terénní audionahrávky 

https://www.youtube.com/channel/UCDBAE7Lo6tQMmI4Wmr1TExQ
https://www.youtube.com/channel/UCDBAE7Lo6tQMmI4Wmr1TExQ
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Při performanci písně Pochodeň na pódium po prvním refrénu nastupuje přes 15 

příslušníků organizace Národní domobrana. Frontman je na pódiu vítá proslovem: 

„Nyní bych poprosil, aby přišla sem, skutečná domobrana naší Český republiky! Lidé co 

se nebojí, co se nebojí ukázat, těm nahoře, že budou chránit svoji zem po svém! Ať se to 

líbí někomu nebo ne! Budou bránit naši zem!“58 

 Ti, kteří stojí v popředí, drží vlajky s logem organizace a vlajky České republiky, někteří z 

domobranců v pozadí drží repliky útočných pušek vz. 58 (že se jedná o repliky, opět usuzuji 

z informace uvedené na vstupence). Domobranci nehnutě stojí během celé písně. 

Tak tu máte, co jste chtěli, hladit ježky po prdeli, rozmyslet si to měli dřív, občané. 
Kritiky už omývají, z palců šráňky vycucají, chvíle, které se tak bojí, nastane. 
 
Lidé ti se chytnou všeho, uděláme z něho dřevo, byznys je náš a ne jeho, ty to víš. 
I kdyby se stokrát chtělo, zmasakrovat moje tělo, dokážu, aby se bdělo, uvidíš. 
 
Jednou se tu národ vzbudí, ať bohatí nebo chudí, to je přesně co vás prudí vážení. 
Nebude to dlouho trvat, nehodlám se obhajovat, morálně se stačí chovat na zemi.  
 
Podvody a machinace, úplatky a spekulace, prospěchářská reformace vítězí. 
Kdo má styky drží ústa, lehne si tak, jak si ustlal, všechno se tu ovládá jen penězi. 
 
REF 2x: 
Do kamene vytesat, bok po boku budem stát a čelit vašim lžím! 
Jedy z nenažraných tlam obrušují drahokam v srdcích vyhaslých! 
 
Čekám, až první pochodně vzplanou a přestanem se bát! 
Tuhle chvíli předem danou až si právo budem brát! 
Zatím mlčí ona síla, která pohne vaší hrou, 
v lidech roste nová víra, že je světlo za tou tmou, za tou tmou.59 

 

Po doznění posledních tónů písně Pochodeň začíná houslistka hrát českou hymnu. 

Frontman s rukou na prsou, bez mikrofonu, zpívá. Publikum se rozpačitě přidává. Po hymně 

přichází aplaus a skandování: „Ortel! Ortel!“. Housle opět začínají hrát sólo, tentokrát je to 

úvod písně Zůstaň mým domovem. K houslím se postupně přidávají klávesy, baskytara a 

frontman začíná recitovat sloky této písně. Refrén pak pokaždé zazpívá. 

                                                 
58 Přepis z terénní audio nahrávky 
59 Přepis nahrávky z alba Pochodeň, dostupné z: 

https://www.youtube.com/channel/UCDBAE7Lo6tQMmI4Wmr1TExQ 

https://www.youtube.com/channel/UCDBAE7Lo6tQMmI4Wmr1TExQ
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Ten kousek půdy, 
tu zem, co rodnou nazývám 
tolik lidí život za ní položilo 
já se teď sám, sám sebe ptám 
čím to, že češství se z nás vytratilo 
 
kam poděla se soudržnost 
kam zmizel onen chór, 
ten chór, co o sjednocení zpívá 
což morálku vlastenců napadl mor 
slepý je národ, když tvrdí, že se dívá 
teplá voda teče a plyn dává jasný plamen 
proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí 
mám snad jenom já na duši kámen 
co mysl tíží a páteř drolí 
ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city 
zvlášť v době, co nastává - mí drazí 
naše domovy, brzy budou jen kryty 
a za nimi násilníci a vrazi 
 
zůstaň mým domovem, bez bojů a válek 
zůstaň mým domovem, mou vlastí matko má 
prosím zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek 
zůstaň mým domovem, mou vlastí matko má 
 
místo jednoty, pokory, síly a rozumu 
vládnoucí tělesa kapsy své mastí 
hledáme hodnoty ve slevách v konzumu 
a za branou vetřelci, zbrojí svou chrastí 
až naše památky, klenoty předků 
v ruiny a popel se nadobro promění 
budeme zpívat si těchto pár řádků 
se strachem v slzách tiše a potají 
 
pozdě je prstem vlastizrádce značit 
vlastí už nebude tvá rodná zem 
kterou nám předali dědové naši 
vybojovanou proti všem 
snad jednou můj hlas uslyší, 
celý ten národ, pro který dýchám 
až výbuchy světových velmocí utiší, 
zakřičí tato prosba má do ticha 
REF 3x60 
 

                                                 
60 http://ortel.cz/tvorba/text-skladby-ortel-zustan-mym-domovem-zustan-mym-domovem 

http://ortel.cz/tvorba/text-skladby-ortel-zustan-mym-domovem-zustan-mym-domovem
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,,Děkujem. Děkujem mockrát. A hlavně, ať ve vás ta pochodeň nezhasne. Dovolte to, dovolte to, 

aby jen a jen hořela. Děkujeme mockrát.“ 61 

 

Kapela s frontmanem se za velkého potlesku a skandování jména kapely uklánějí na pódiu. 

Začíná hrát instrumentální nahrávka hlavní melodie písně Pochodeň, přes kterou zní i 

reprodukovaný proslov frontmana Tomáše Ortela: 

 ,,Naši věrní, příznivci a přátelé. Stali jste se svědky křtu nového alba Pochodeň. Jsme 

jen hudební těleso, které se vám již 15 let snaží něco sdělit. Z vaší neutuchající přízně 

pociťujeme obrovskou zodpovědnost nezklamat vás a zároveň nadále pokračovat v 

probouzení národa. Vy už probuzeni jste. Ta zapálená pochodeň je uvnitř vašeho srdce. 

Prosím nedovolte, nedovolte, aby zhasla.“ (aplaus, pískot, burácivý křik celého sálu)62 

Ze scény odcházejí domobranci a na pódium přichází Ondrej Ďurica, slovenský zpěvák, 

někdejší frontman slovenské nacionalistické skupiny Biely odpor. Na Ďuricově koncertě v 

Nitře se v roce 2016 dokonce objevil i slovenský nacionalista Marian Kotleba, předseda 

politické strany Ľudová strana Naše Slovensko, jež se s účastníky křtu loučil slovy: ,,Chcem, 

aby Slovensko bolo slovenské, Slovensko bolo kresťanské a Slovensko bolo biele.“63 Ďurica si 

bere na dlouho slovo: 

 
,,Dobrý večer kamaráti, ja prichádzam zo Slovenska (aplaus, skandování: Ďurica! 

Ďurica!), ja prichádzam zo Slovenska, ale narodil som sa v Československu (aplaus). 

Niekedy to politici tak zvláštne vymyslia a ľudia sa nestihnú diviť, ale to čo je medzi 

ľudmi dané, tá láska, tie city se nedajú prerobiť (aplaus). To čo vy vnímate ako krivdu, 

ako bolesť, to vnímam ja rovnako. To čo vnímate ako úspech, z toho sa teším rovnako s 

vami. Dovoľte mi povedať vám, že dnes večer sa teším z jednej udalosti. Krstíme cédé 

kapely Ortel s názvom Pochodeň. (aplaus) Ja mám uprimnú radosť, ja mám uprimnú 

radosť z toho, že sa Tomášovi podarilo zapáliť, pred mnohými a mnohými rokmi 

pochodeň, ktorá horí, svieti, dáva sílu, dáva energiu všetkým vám, ktorí ste dnes prišli na 

tento koncert. Chcem vám povedať jedno: Buďte radi, vážte si a oceňujte človeka ako je 

Tomáš Ortel. Za všetko. (aplaus, skandování) Ďakujte za všetko, čo pre vás robí. Je to 

jeden z mála z Českej republiky, to si môžem ako osoba povedať. Je to jeden z mála z 

Českej republiky, ktorý to čo hovorí  naozaj myslí vážne. Ktorý neprepadol šoubiznisu, 

nestal sa z neho kúzelník ani šašok. Je to Tomáš Ortel. Keď bude každý jeden z vás a za 

vami ďalší a ďalší z vašich rodin, vaše deti, bratia a sestry, keď budú hľadať vodcu, lídra, 

človeka ktorý naozaj verí veci, tak si buďte istí, že v tomto momente dnes s týmto 

                                                 
61 Přepis z terénní audionahrávky 
62 Ibid. 
63 https://www.youtube.com/watch?v=E28McbL1iYE minuta 10:30 

https://www.youtube.com/watch?v=E28McbL1iYE
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dátumom je to jeden z tých, ktorý sa volá Tomáš Ortel. (aplaus, skandování) Pretože to 

čo robí, robí srdcom, robí to uprímne a vy všetci, tak ako my na Slovensku pociťujeme a 

tešíme sa spolu s vámi (aplaus) To čo ste tu dokázali, to že ste sa tu stretli v tomto počte, 

to že kapela Ortel funguje, to že sa nahrávajú cédečká, to že fungujú koncerty, že sa 

stretávate, my na Slovensku to vnímame a sledujeme. To je obrovský úspech ako jeho tak 

aj vás. Zostaňte v tom, nevzdávajte sa, pokračujte. (aplaus) Pokračujte v tom, čo robíte, 

lebo to je to správne. Nikto iný, iba vlastenci, nacionalisti a my všetci budeme stáť v 

hodine dvanástej pri tejto krajine, nikto iný, iba my, budeme strážit, brániť a bíť sa za 

túto krajinu, za Českú republiku, (aplaus) za Slovenskú republiku. (skandování Ďurica! 

Ďurica!) My budeme približne o mesiac stáť spolu na jednom pódiu v Hradci Králové. Pre 

nás, pre nás ako pre Čechoslovákov je to výnimočný moment. Chcem vám povedať jednu 

vec. Je to vo vašich silách. Každý z vás ktorí tu dnes večer stojíte, zavolajte dvoch, troch, 

možno štyroch ďalších ľudí z vlastného okolia, povedzte im o čo tu ide, povedzte im čomu 

veríme, čo hlásame, aké ušľachtilé myšlienky prezentujeme, zavolajte ich do Hradce 

Králové, spravíme tam obrovský večer, ktorý bude patriť iba nám. (aplaus) Na záver, aby 

som nezdržoval koncert, pretože tento večer nie je iba môj príhovor, ale je predovšetkým 

o Tomášovi a jeho kapele, na záver chcem povedať jednu vec. Vrátim sa k tomu čo som 

povedal na začiatku. Vážte si, ctite toho človeka, protože to je človek ktorý to robí 

srdcom, odovzdává vám to s obrovskými ranami, obrovskými údermi z každej strany a 

buďte radi, že ho máte. (aplaus, skandování) Dovoľte mi pokrstiť cédé kapely Ortel s 

názvom Pochodeň. Tomáš pred časom zapálil pochodeň, je na každom z vás aby ste si z 

nej pripálili, aby ste každý z vás odniesli do svojch domovov, do svojich miest, obcí, do 

svojho prostredia kúsok z toho plameňa, kúsok z toho svetla ktoré on zažal. Je na každom 

z vás, aby ste šírili toto svetlo, túto myšlienku a túto nádej, ktorá nás všetkých spája. 

Dovoľte mi zablahoželať tomuto albumu, Tomášovi Ortelovi a jeho kapele. (aplaus) Ja 

mu želám odhodlanie, zdravie, ďalej všetkých vás, fanúšikov, bez ktorých by to nemalo 

zmysel. Vy mu dávate silu, pretože ja ako spevák viem, čo to znamená prísť na scénu s 

takouto muzikou, s takýmito textami. Potrebuje, aby cítil podporu a pomoc každého z 

vás. Želám, aby tento album vstúpil do histórie národa ako v Českej republike tak i na 

Slovensku. Pekne vám ďakujem, prajem krásny večer. Želám krásny večer, peknú zábavu, 

veľa zdravia, hodne šťastia.“64 

 

Sálem bouří potlesk a skandování „Ďurica!“ a odpovídání „Kdo jsme? Ortel!“. Ďurica křtí 

album šampaňským. Ortel podává pokřtěný nosič do první řady a přijímá od Ďurici přípitek, 

ten poté posílá lahev dál kapele a všem co jsou na scéně. Slova se opět ujímá Tomáš Ortel: 

,,Já bych chtěl samozřejmě poděkovat Ondřejovi ale zároveň samozřejmě všem, co se na 

tom albu podíleli, protože bez nich, bez nich bych to do kupy nedal. Já děkuji mockrát 

moji kapele Ortel (se znatelný dojetím ve tváři i hlase), mojí kapele (aplaus) kterou 

                                                 
64 Přepis z terénní audionahrávky 
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táhnu někdy silou vůle a já děkuju Mírovi (bubeník), já děkuju Otíkovi (kytarista), 

Jardovi (baskytarista), Baluovi (kytarista), Adamovi (klávesista), holkám co nás 

podpoří vždycky při křtech, to jsou zpěvačky naše Lucka, ať je to Petra ať je to Lenka 

houslenka, a děkuju vám! Jste skvělý! (v hlase je opravdu znatelně cítit dojetí kvitované 

aplausem) Přátelé my se nyní přemístíme dolů do klubu, kde vám určitě rádi 

podepíšeme cédéčko, trička, vyfotíme se s váma a doufejme, že budete s náma sdílet 

stejnou radost, jako doufám máte i vy z nového nosiče. Děkujeme vám !!! (aplaus, 

hvízdání, skandování: Ještě jednu! Ještě jednu!)65 

Rozeznívají se tympány stojící v levém zadním rohu pódia, přidává se piano a začínají hrát 

motiv Smetanovy Vltavy. Verze kapely Ortel je i na novém, zde křtěném albu. Tato 

performance je oproti předchozím třem koncertům, kterých jsem se zúčastnil, obohacena o 

perkuse (tympány, triangl).  

Na závěr celého představení hraje celá kapela instrumentální hudební motiv, do něhož 

frontman mluví:  

,,Přátelé, naši věrní, tohle je kapela Ortel! (aplaus) Strašně vám děkujeme za to že jste 

přišli, že jste nás přišli podpořit a ukázat jaká je ve vás síla! Děkujeme !!! (aplaus, 

pískot) Takže ještě jednou, na bicí Míra! (potlesk) Na basovou kytaru Jaroslav ! 

(potlesk) Na elektrickou kytaru Balů! (potlesk) Druhá elektrika Otakar! (potlesk) 

Klávesy Adam! (potlesk) Vzadu máme tympány, mám pocit že se jmenuje Roman! 

(potlesk) Super. Vůbec nevim jak se jmenuje ten trianglista, počkej já se ho zeptám. 

Triangl Tonda! (potlesk) A teďkon tady máme tu krásnější část kapely a to je Lucinka, 

Petra a Lenka! (aplaus) Děkujeme vám všem!!! (aplaus) Kapela ORTEEEL!!!“ 

(skandování Ortel! Ortel!)66 

Jakmile domluví, z reproduktorů začne hrát Pochodeň a publikum tleská do rytmu. Lidé 

velice pozvolna opouštějí sál. Stále se tleská, píská, skanduje. 

Po představení jsme setrvali v sále, než se vylidní, dali si ještě jedno pivo, a z blízka 

prozkoumali pódium, ze kterého jsme ze své pozice během koncertu v podstatě nic neviděli. 

Frontman ohlásil, že v klubu Rebel v suterénu budovy bude probíhat autogramiáda a tak jsme 

se vydali i na ni. V přízemní oválně chodbě jsem čekal na Jaromíra, až si odskočí na toaletu a 

mezitím se se mnou dal do řeči velmi vysoký (přes dva metry) fanoušek Ortelu v kožené 

bundě. Ptá se, odkud jsem a tak sděluji, že od Kolína a poté se k nám připojil Jaromír. Jaromír 

                                                 
65 Přepis z terénní audionahrávky 
66 Ibid. 
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se fanouška snaží zeptat, jak se mu líbil koncert, k fanouškovi se ale připojí jeho doprovod 

(žena odhadem okolo čtyřiceti let), načež vysoký muž ohlásil, že jdou dělat děti. Vydali jsme 

se tedy na autogramiádu. Rockový klub Rebel je ve správě Tomáše Ortela a konají se zde akce 

s živou i reprodukovanou hudbou. Celý prostor klubu má historický nádech, protože prostor 

dělí pískovcové klenby, nachází se zde i studna s kovanou mříží. V klubu bylo přibližně sto 

lidí, ale byl rozhodně obyvatelnější, než nabitý sál. Dali jsme si pivo (havlíčkobrodský Rebel, 

což je podle mě v Plzni s jejím Prazdrojem jednoznačný projev rebelie) a pozorovali 

autogramiádu. Na autogramiádu dohlížela skupina Ortel Security (viz jejich trička), aby nikdo 

nepředbíhal ve frontě na podpis a fotografii a na to, aby měla autogramiáda hladký průběh. 

Kapela vypadá uvolněně, smějí se, vtipkují a komunikují s fanoušky. Kapela podepisuje nová 

alba kapely, zakoupený merchandise, části těl a suvenýry ukořistěné na konci koncertu. Nálož 

suvenýrů byla tentokrát velmi bohatá, bubeník po sále rozhodil celou sadu podepsaných blan 

na bubny, několik párů paliček, kytaristé rozhazovali také o poznání více trsátek než jindy a 

baskytarista rozdal několik strun na baskytaru. S blížící se půlnocí se klub vylidňuje, ale 

fronta neubývá. Dopíjíme pivo a vydáváme se s Jaromírem vstříc svým noclehům. 
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3. Analytická část 

3.1. Analýza zvukové složky performancí  

Následující část se bude věnovat rozboru obecnějších zvukových charakteristik mnou 

sledovaných hudebních událostí. Nejprve je předvedu na příkladu zřejmě nejznámější  

Ortelovy písně Mešita, jejíž videozáznam je jednou z příloh této práce. 

3.1.1. Příklad: Ortelova píseň Mešita 

Koncertní provedení skladby vždy předchází proslov, konkrétně například 29. 4. 2017 v 

Církvicích u Kutné Hory : ''...jeden názor můžu říct opravdu za nás za všechny, a že se nám 

podařilo spojit více lidí se stejným názorovým smýšlením, co se týká toho, že Islám v český 

republice nemá co dělat!''67. Tento proslov následuje obrovský aplaus a předehra písně. Píseň 

začíná vybrnkáváním akordů C,G a F na čistý (nezkreslený) zvuk kytary a klávesovou plochou 

se zvukem smyčců, jež kytaru doprovází. Členové kapely, kteří momentálně nehrají, mají 

kytary složené na hrudi a hledí do dáli. Zpěvák zpívá text, doprovázen publikem, jež velmi 

dobře zná slova. První refrén je oddělen vířením na činel a píseň pokračuje v poklidném 

duchu přes druhou sloku až do zvolání ''Nechci multi-kulti svět!'', které si zpěvák jakoby 

odplivne do země, načež se přidává celá kapela a refrén zní celým sálem. Kytaristé hrají již se 

zkresleným zvukem a hrají nejspíš barré nebo power akordy pro hutnost zvuku. Refrén se do 

konce písně opakuje ještě třikrát a zpěvák některé verše vynechává a jakoby nastavuje 

mikrofon publiku, aby mohlo zpívat. Gesta zpěváka místy následují text, například při verši, 

''pro Alláhovu slávu, uříznou ti hlavu..'' prstem naznačuje podřezané hrdlo.  Publikum zpívá 

od začátku do konce, na začátku, v komornější části se místy objeví zapalovač, vlají vlajky, 

buď české nebo regionálních fanclubů kapely a lidé se kolébají v rytmu ze strany na stranu. 

Proměna písně před druhým refrénem pak nevyřčeně vybízí publikum ke skákání a celkově 

bujařejšímu projevu. Píseň má v podstatě jen dvě sloky o čtyřech verších a pětkrát opakuje 

refrén, což dává dohromady dvě a půl minuty stopáže. Ze třech performancí se, výše 

popsanému standardu, vymykala jenom ta z Nového Boru, protože konec písně následovalo 

skandování sloganu: ''Čechy Čechům!'', což ale byl atribut pouze novoborského publika. 
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Píseň Mešita je nesporně jednou z těch, která kapelu Ortel dostala do širšího povědomí a s 

její pomocí naverbovala velké množství nově příchozích fanoušků. Text této písně je totiž 

postaven na zjednodušování migrační problematiky, domnělé islamizaci Evropy a skrze tato 

témata apeluje na elementární a snadno vyvolatelnou lidskou emoci – strach. Píseň definuje, 

kdo jsme my (''V zemi křesťanů, mešita stojí...''), definuje, kdo jsou oni (''...Ti v tom černým 

hávu...,...Pro Alláhovu slávu, uříznou ti hlavu...'') nechybí ani vymezení se proti opět domnělé 

pro-imigrační politice své země (''Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj, 

s arabským vrahem...''). A v neposlední řadě nechybí ani úderný slogan (''Nechci multi-kulti 

svět !''). ''Já jsem jenom chtěl říct, že nějaký to téma, který nějak uchopim, a nějakým způsobem 

ho hudebně vyprezentuji, je vlastně vhozenou rukavicí k diskusi.''68 V rozhovoru pro radio 

Impuls touto odpovědí reaguje na otázku moderátorky Zuzany Bubílkové, zda je píseň 

opravdu tak radikálně proti islámu, to ale Ortel neguje s tím, že Mešita funguje na stejném 

principu jako žurnalistika informující o zvěrstvech islámských radikálů a vlastně se i diví, že 

média nestojí na stejné straně jako on. Pokud se vrátíme ke sloganu ''Nechci multi-kulti 

svět!'', který je za prvé nejhlasitěji vykřičeným sdělením skladby Mešita a za druhé figuruje 

na oficiálním merchandisingu kapely (viz. Foto), bude se nám zdát přinejmenším zvláštní, že 

se od tohoto tvrzení distancuje. Ve zmiňovaném rozhovoru pro rádio Impuls říká, že onen 

slogan je nekompletní bez dovětku: ''Kde nenávist je ctnost a vražda poslušnost...''. Tento 

dovětek ale na merchandisingu kapely nenajdeme. 

3.1.2. Obecné charakteristiky 

Obecně hudební stránka vystoupení Tomáše Ortela s kapelou osciluje mezi třemi rovinami – 

první polohou kapely je energický, rychlý heavy-metal/hard-rock, druhou jsou písně 

pomalejšího rázu až rockové balady, mnohdy doprovázené jenom klávesami či akustickou 

kytarou a poslední polohou jsou skladby, které nepochází z pera Tomáše Ortela. Do této 

kategorie řadím coververze (instrumentální Vltava, Glory Glory) a bubenické sólo.  

První poloha Ortelovy hudby zaměstnává celou kapelu, kytary mají zkreslený zvuk 

lampových zesilovačů, bubeník často užívá dvojpedál (oproti single pedálu basového bubnu 

který je ovládán přirozenou nohou umožňuje na basový buben hrát oběma nohama a 
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dosáhnout jak vyšší rychlosti hry, tak větší variabilitu breaků69). V Cítově nebyl přítomen 

jeden z kytaristů, a tak hrál doprovody frontman, na akustickou kytaru. Sólový kytarista hraje 

celý koncert na kytaru značky Jackson, což je značka kytar, zpravidla užívaných v hard/heavy 

hudbě. Klávesista před sebou má stojan, na kterém leží dvoje elektrické klávesy, 

pravděpodobně kvůli variabilitě zvukových možností nebo možnosti hrát každou rukou na 

klávesy s jiným zvukem. Nemám absolutní sluch, ale myslím si, že všechny skladby jsou hrané 

ve standartním E ladění s tím, že baskytara disponuje H strunou. To se dá vypozorovat ze hry 

kytaristy, který často užívá power-akordů, což jsou akordy bez tercie, jsou to tedy dvojzvuky, 

které po prohnání lampovým zesilovačem poskytují tvrdý, zkreslený ale přesto konkrétní, 

dobře čitelný zvuk. Tuto polohu Ortelovy hudby bych zvukové přirovnal ke kapelám, jako 

jsou Citron, Vitacit nebo Kreyson, tedy českým  metalovým ikonám osmdesátých let minulého 

století.  Vzorovými skladbami v této poloze jsou výše zmiňované písně Falešnej svět nebo 

Legie. 

Typické pro druhou polohu jsou skladby v pomalejším tempu, rockové balady, frontmanem 

doprovázené na akustickou kytaru a často užívající klávesových ploch. Do této kategorie lze 

zařadit skladby jako ''Zůstaň mým domovem'', jejíž sloky jsou recitovaným textem o 

dystopickém, poválečném světě, životě v krytech, jež poskytují ochranu před agresory s 

teskným refrénem o lásce k vlasti, nebo skladba Nekrolog.  

Třetí poloha performance je v podstatě pódiová show (bubenické sólo) nebo coververze 

písní, jež do setlistu Ortelu zapadají více ideově než hudebně. Jedná se o úpravu skladby 

Vltava od Bedřicha Smetany, která se objevila na novém albu Pochodeň a o píseň Českej muž, 

což je coververze písně John Brown’s Body s vlastním Ortelovým textem.  

Nutno dodat že si zpěvák častokrát pokašle, čemuž se ale nelze divit, protože celý 

dvouhodinový koncert odzpívá v hrudním registru, který je fyzicky náročný na provedení.  

Tomáš Ortel při svém zpěvu používá hrudní a hrdelní rejstřík a díky tomu dostává jeho hlas 

zkreslený (distorted) chrčivý charakter. Alan Lomax ve své knize Folk Song, Style and Culture 

(1968) uvádí, že tento způsob zpěvu je určitým vyjádřením maskulinity, protože u převážné 
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většiny ze sta zkoumaných kultur byl součástí silně maskulinního projevu. Lomax také přišel 

s hypotézou, která tento chrapot, anglicky „rasp voice“ ve vokálním projevu interpretuje jako, 

univerzální zvuk sebeprosazení. (Lomax 1968) 

3.1.3. Podřízenost hudby textu 

Pojďme se podívat na několik momentů, kdy je význam textů doslova zdůrazňován a co je 

motivací Tomáše Ortela pořádat, kromě vystoupení s kapelou, i akustická vystoupení, což 

s písňovými texty explicitně souvisí.  V proslovu, který uvádí píseň „Co se to stalo?“, zpěvák 

nepřímo upozaďuje význam hudby v kontextu předávání svých sdělení: 

„Říkali jsme si, že jak to dáme těm lidem do uší, jak jim to dát do duší, srdcí, kamkoliv, narvat do 
vás tu muziku a narvat do vás hlavně tu, textovou část“70 

V tomto sdělení zdůrazňuje význam textů v souvislosti s tvorbou jeho kapely, které mají 

předávat sdělení a posilovat komunitu jeho příznivců. To, jak silný důraz klade na význam 

textů, nám pomůže vysvětlit i proslov, ve kterém se vyjadřuje k okolnostem, jež se staly 

motivací k vytvoření akustické kompilace výběru z jeho dosavadní tvorby s názvem „Zůstaň 

mým domovem“: 

„…bylo to akustické cédéčko, neboť mě neustále mnoho lidí psalo a říkalo: Tomáši, dělej 
akustické koncerty, dělej akustické koncerty, zpívej to akusticky, neboť nejsou zase tolik 
lidí co, má rádo hlasitou muziku, rockovou muziku, snaž se jim to vecpat nějakym 
způsobem ať se víc a víc vyniknou texty těchto, těchto jednotlivých skladeb. Udělal jsem 
tedy jedno akustické cédé…“71 

3.1.4. Výjimka: úprava instrumentální skladby Vltava Bedřicha Smetany 

Následující text bych chtěl věnovat významu skladby Vltava v kontextu performance kapely 

Ortel. Tato skladba pochází z pera Bedřicha Smetany, významného českého skladatele 

z období romantismu. Je součástí sbírky šesti symfonických básní s názvem Má vlast. Co do 

kontextu vzniku této sbírky je třeba uvést, že vznikala v době, kdy ve společnosti stále 

rezonovalo národní obrození. Tento vliv se otiskuje do názvů jednotlivých skladeb ve sbírce, 

jsou jimi Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor a Blaník. Tyto názvy odkazují 
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na české pověsti (Šárka, Blaník, Vyšehrad) historické události (Tábor) a krásy české krajiny 

(Vltava, Z českých luhů a hájů). 

Smetana, se do roku 1974 věnoval hlavně opeře a díky tomu mu byl, například hudebním 

kritikem Františkem Pivodou, kritizován pro nedostatek národního uvědomění. První 

skladba cyklu začala vznikat v právě roce 1974 a tento krok je tedy možné interpretovat jako 

Smetanovu reakci na tuto kritiku. Smetanova sbírka symfonických básní se postupem času 

stala symbolem české kultury. O tom svědčí několik momentů, kdy se její tóny ozývají 

v historické perspektivě. Smetanův cyklus Má vlast každoročně zahajuje festival klasické 

hudby Pražské jaro, úvod skladby Vyšehrad byl dlouhá léta jednou ze znělek rádia Český 

rozhlas, České aerolinky používají úryvek skladby Vltava jako svou znělku, jednotlivé skladby 

se objevily v nespočtu hraných i dokumentárních filmů a seriálů a celý cyklus Má vlast byl 

vůbec první skladbou, kterou nahrála Česká filharmonie.  

Kapela Ortel zahrála svou verzi na všech, mnou zkoumaných koncertech. Když pak koncem 

května vyšlo nové album s názvem Pochodeň, zjistil jsem, že je v seznamu písní zařazena i 

tato skladba. Verze kapely Ortel není věrnou kopií originálu, protože užívá jenom 

nejpopulárnější úvodní motiv a kapela s ním pracuje v rámci svých dispozic, dispozic rockové 

kapely. Standartní zvuk kapely, kterému jsem věnoval samostatnou kapitolu, byl na koncertě 

v Plzni a na albu Pochodeň obohacen o perkusní prvky – tympány a triangl. Zpracování 

kapelou Ortel dominuje zvuk zkreslených kytar, kytarová sóla a repetice úvodního motivu. 

Z uvedeného textu vyplývá, jaký význam má v kontextu národní identity skladba Vltava a 

z toho důvodu zapadá i do diskurzu kapely Ortel. 

3.2. Klíčové hodnoty verbálně prezentované v performancích kapelou Ortel 

To, že jsou texty písní základním stavebním kamenem performance Ortelu, je zcela zřejmé, 

už jen z toho důvodu, že kapela volí texty psané v češtině, tedy jasně srozumitelné co 

nejširšímu publiku, což se samozřejmě nedá říct o písních zpívaných v angličtině. Každý text 

má určité sdělení, které Ortel vysvětluje proslovy (pochopitelně opět v češtině) mezi 

jednotlivými písněmi. Nyní, s vědomím toho, jak silný důraz je kladen na sdělení obsažené 

v textech Ortelu, pojednám klíčové hodnoty, které Tomáš Ortel při svých performancích 
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verbálně prezentuje nejen texty písní, ale i ve svých proslovech, které bývají přímočařejší než 

písňové texty s metaforami.  

3.2.1. „Pokračovat v probouzení národa“ 

,,Děkujeme mockrát, tohle byla skladba Můj dům, můj hrad, něco o tom probuzení, já si myslim, 

že tady už je 99% probuzených. (aplaus) 72 

Tomáš Ortel toto prohlásil na koncertu v Církvicích. Podobné sdělení jsem slyšel v 

reprodukovaném projevu Tomáše Ortela, který zazněl na koncertu v Plzni: 

,,Jsme jen hudební těleso, které se vám již 15 let snaží něco sdělit. Z vaší neutuchající přízně 
pociťujeme obrovskou zodpovědnost nezklamat vás a zároveň nadále pokračovat v probouzení 
národa. Vy už probuzeni jste. Ta zapálená pochodeň je uvnitř vašeho srdce. Prosím nedovolte, 
nedovolte, aby zhasla.“ (aplaus, pískot, burácivý křik celého sálu)73 

Tomáš Ortel tedy své fanoušky chápe i konstruuje jako jakési „společenství probuzených“. 

Ortel svou činnost obecně prezentuje pomocí narativu o „probouzení národa“. Zde se nabízí 

tvrzení Arnošta Gellnera, že nacionalistická ideologie přijímá premisu, že národy ve své 

přirozenosti čekají na ono „probuzení.“ (Gellner 1993:58) Gellner uvádí, že pokud bychom 

se pokoušeli probouzet národ, museli bychom přistoupit na názor nacionalistů, že některé 

z národů postrádají sílu a vitalitu, která je třeba k naplnění svého historií předurčeného 

úkolu. Nicméně nacionalismus podle Gellnera není probouzením skryté, dřímající síly, ale 

důsledkem nové podoby společenského uspořádání založeného na kulturách vysokého 

stupně. (Gellner 1993:59)  

Výše uvedené tedy vypovídá o tom, že kapela Ortel staví svůj diskurz na představě národa a 

jeho probouzení.  Z následovně uvedených dat si vytvoříme obraz o tom, jak Tomáš Ortel na 

svých koncertech konstruuje představu národa.  

Na koncertě v Plzni poprvé v živém provedení zazněla píseň s názvem Hranice. Nejprve si 

na výňatku z proslovu následujícího tuto píseň ukážeme, že pro Ortela je jedním ze znaků 

národa především jeho geografické vymezení státní hranicí:  

„…možná se teďko sami sebe ptáte, proč jsme tady v military stylu, proč zde máme valy, proč 

zde máme vojáky, proč zde máme maskování a proč i my jsme se vydali, respektive dneska jsme 

tohle cédé v tomhle stylu pojali. Tahle skladba, si myslím, že tomu více méně napovídá, proč. 
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Skladba nemá ani potřeba nějakým způsobem ji prezentovat předem neboť už samotný název 

je víc než diskutabilní. Jmenuje se totiž Hranice.“74 

 

Jak zpěvák uvádí ve svém proslovu, kapela má na pódiu repliky zbraní a písečný val, který 

lemuje celé pódium. Val plní v otevřeném boji především ochranou funkci a zároveň, stejně 

jako státní hranice, vymezuje „nás“ proti ohrožení přicházejícímu zvenčí. Užití valu při 

performanci je zřejmě metaforické, protože kapela se nechce vymezovat vůči návštěvníkům 

koncertu, o tom vypovídá i část z reprodukovaného proslovu, kde hlas zpěváka hovoří o 

publiku jako o „již probuzeném“. Dále uvádí i význam, který pro kapelu skladba Hranice má:  

„…skladba Hranice je pro nás tak trochu stěžejní protože hranice je vlastně i hranice našeho 

státu a je potřeba nejenom chránit ale, nějakým způsobem, i bránit. Možná i právě proto, to 

slovo bránit je dnes, a nejen dnes hodně často skloňováno.“75 

Ve všech předchozích bodech se objevuje interpretace Čechů, jakožto státní hranicí 

vymezeného, homogenního společenství, které je bytostně spjato s půdou. Tento fenomén 

niterné vazby na určité teritorium nám pomůže vyjasnit Liisa Malkki: „…lidé často přemýšlí 

o sobě i o druhých, jako o zakořeněných v určitém místě a od této zakořeněnosti odvozují svou 

identitu.“ (Malkki 1997:27) 

 

Malkki tedy uvádí, že lidé přemýšlí, nejen o sobě, ale i o druhých, jako o zakořeněných 

v určitém místě. Toto místo je podle Ortela a jeho fanoušků Česká republika a tato vazba je, 

mimo jiné, vyjadřována i neodmyslitelnou přítomností vlajek České republiky. Vlajky si na 

koncerty nosí fanoušci, vlajka se objevila i na prezentaci promítané při koncertu v Plzni, kde 

jich několik drželi i příslušníci Národní domobrany, kteří byli při performanci písně 

Pochodeň přizváni na pódium a v neposlední řadě, je vlajka ČR i atributem míst, kde se 

koncerty pořádají. Na mém prvním koncertě v Cítově byla vlajka vyvěšena uvnitř sálu, kde 

koncert pořádal a v Církvici byla vlajka vyvěšena před hlavním vstupem do tamní 

sokolovny. Vlajka v kombinaci s geografickým vymezením České republiky se objevuje i na 

jednom typu tílek, která Ortel prodává na svém e-shopu a na tomto potisku se objevuje i 
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motiv ostnatého drátu, jehož funkce je opět chránit před ohrožením přicházejícím 

z vnějšího prostoru.  

 

9Tílko s motivem geografického vymezení České republiky a ostnatého drátu76 

Malkki také uvádí, že „pojem národ, v angličtině (a spoustě dalších jazyků) odkazuje 

k metaforickým synonymům, jako jsou „stát,“ „země“ a „půda“ (Malkki 1997:26) Tento aspekt 

se v Ortelových textech také vyskytuje, mimo jiné v písni Zůstaň mým domovem, kde zpívá: 

 „Ten kousek půdy, tu zem, co rodnou nazývám, tolik lidí za ni život položilo. 

 Já se teď sám, sám sebe ptám, čím to je, že češství se z nás vytratilo…“77 

Na tomto úryvku textu je zřetelně vidět, že Ortel svou identitu spojuje s konkrétní půdou a 

z výše uvedeného textu zase vyplývá, že tou půdou myslí Českou republiku. Tomáš Ortel 

vyjadřuje svůj vztah i metaforami příbuzenství a domova, které jsou, dle Malkki, dalším 

z projevů niterné vazby národní identity a s ní spojeného teritoriálního vymezení:) 

„metafory příbuzenství (matička vlast, motherland, fatherland, Vaterland, patria, isanmaa) a domova 

(domovina, homeland, Heimat, kotimaa) jsou, ve stejném smyslu, teritorializující; pro tyto metafory je 

společnou myšlenkou „označit přirozeně spjaté“ (Anderson 1983:131). Pojmy jako motherland a 

fatherland, mimo svých historických konotací poukazují na to, že každý národ je velký, genealogický 

strom zakořeněný v půdě, která ho zároveň živí. Z toho vyplývá, že je nemožné být součástí více, než 

                                                 
76 http://eshop.ortel.cz/Panske-tilko-Vlajka-d88.htm 
77 http://ortel.cz/tvorba/text-skladby-ortel-zustan-mym-domovem-zustan-mym-domovem 

http://eshop.ortel.cz/Panske-tilko-Vlajka-d88.htm
http://ortel.cz/tvorba/text-skladby-ortel-zustan-mym-domovem-zustan-mym-domovem
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jednoho takového stromu. Tento „strom“ evokuje jak časovou kontinuitu tak teritoriální zakořenění. 

(Malkki:1997:28) 

Tyto příbuzenské metafory a metafory teritoria jakožto „domova,“ se explicitně vyskytují 

v písni ,,Zůstaň mým domovem‘‘ konkrétně v jejím refrénu:  

Zůstaň mým domovem, bez bojů a válek. 

 Zůstaň mým domovem, mou vlastí matko má.78 

 

Podle Malkki tato metaforická vyjádření reflektují pohled na národ jako na velký 

genealogický strom zakořeněný právě v té konkrétní půdě, která je v Ortelově případě 

právě Česká republika a tento příměr implicitně vyjadřuje, že je nemožné být součástí více, 

než jednoho genealogického stromu, právě pro svou zakořeněnost v konkrétní půdě. 

V tomto momentě je tedy vyjadřována touha po kulturně a etnicky homogenním území, 

která je teritoriálně vymezeno geografickou hranicí. Malkki také ve spojitosti identity a 

zakořeněnosti v půdě odvozuje, že národ v tomto pojetí může vyrůstat a mít své místo 

pouze v jednom teritoriu, to nás vede k Ortelovu odporu k multikulturalismu, který 

narušuje toto bytostné provázání jedné kultury s jedním územím.  

 

3.2.1.  „Islám v Český republice nemá co dělat“ 

Dalším sdělením, prezentovaným na koncertech, je odpor k islámu a tento názor se jeví jako 

obecný konsenzus publika přítomného na koncertech Ortelu, protože tato skladba byla vždy 

doprovázena zpěvem celého sálu.  Tento názor, je prezentován jako jeden ze sjednocujících 

prvků performance, protože píseň byla v Církvicích uvedena obdobný proslovem, jako na 

koncertech ostatních: 

„jeden názor můžu říct jeden za všechny, že se nám přeci jen podařilo spojit, spojit více 

lidí se stejným názorovým smýšlením, co se týká toho, že islám v Český republice nemá 

co dělat.“79 

                                                 
78 http://ortel.cz/tvorba/text-skladby-ortel-zustan-mym-domovem-zustan-mym-domovem 
79 Terénní poznámky autora z koncertu v Církvicích 

http://ortel.cz/tvorba/text-skladby-ortel-zustan-mym-domovem-zustan-mym-domovem
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Tomu, že se na tomto názoru shodne kapela i publikum, nasvědčuje, kromě společného 

zpěvu, i občasná přítomnost propagačních předmětů (odznáčky, trička) iniciativy 

vysokoškolského profesora a entomologa Martina Konvičky – Islám v ČR nechceme80, což je 

občanské hnutí, které ve své brožuře uvádí, že vystupuje proti islámu, který interpretuje jako 

totalitní ideologii ohrožující svobodu, demokracii, kulturu a lidská práva. Dále ve své brožuře 

uvádí, že informuje o podstatě islámu, snaží se zastavit islamizaci a pomáhá dokonce 

muslimům islám opustit.81  

Společný zpěv písně je formou vzájemné interakce mezi performery a publikem, která je 

vyjádřením a posílením komunity dle Holta (2007) i Turina (2008).   

3.2.2.  „Nechci multi-kulti svět!“  

 

V písni Mešita se objevuje obrat „nechci multi-kulti svět,“ který vypovídá o povaze smýšlení 

Ortela i jeho příznivců.  Textem prostupuje snaha konstruovat představu o ideálním 

společenství jako kulturně homogenním, společenství, které tedy není a ani nemůže být 

multikulturní.  

Nejde však pouze o islám, který je tématem písně Mešita, jde například i o Romy, – 

stereotypní představa o nich zakládá text písně Problém, která zazněla na koncertě 

v Plzni.82 Když jsem v úvodu vymezil pojem ‚identita‘, nyní se dostáváme k souvislostem 

jejího vyjednávání. Jedním z rysů tohoto vyjednávání je stavění ‚domácích‘ do kontrastu s 

‚vetřelci‘. Tento rys sice není univerzální, ale zdá se, že se používá kdykoli je to nasnadě, 

přičemž často dochází ke zkreslování historických faktů. (Eriksen 2010:260) Pokud se 

v rámci vyjednávání multikulturní politiky vyjednává její podoba, nadále existuje fakt, že se 

praxe multikulturalismu stává nesmírně odcizující a vydělující (Eriksen (2010:114). Český 

politolog Pavel Barša ale uvádí, že v Čechách o multikulturalismu příliš hovořit nelze, byť 

tento pojem několik vládních úředníků a dokumentů používá.83 

                                                 
80 Terénní poznámky autora z koncertu v Cítově 
81 http://www.ivcrn.cz/wp-content/uploads/2015/08/letak-ivcrn.pdf  
82 Terénní zápisky autora z koncertu v Plzni 
83 http://aa.ecn.cz/img_upload/9e9f2072be82f3d69e3265f41fe9f28e/PBarsa_rozhovor_o_multikulturalismu.pdf 

http://www.ivcrn.cz/wp-content/uploads/2015/08/letak-ivcrn.pdf
http://aa.ecn.cz/img_upload/9e9f2072be82f3d69e3265f41fe9f28e/PBarsa_rozhovor_o_multikulturalismu.pdf
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3.2.3. „Defenestrace elity“ 

Politická angažovanost v koncertní performanci kapely Ortel nemá formu výslovné 

propagace jednotlivých politických subjektů. Tomáš Ortel v dubnu roku 2017 navázal 

spolupráci s politickým subjektem Řád národa – Vlastenecká unie,84 což je politická strana, 

která se na svých webových stránkách prezentuje, jako hnutí všech vlastenců, kteří jsou 

odhodlaní vyměnit netečnost za snahu o zachování identity, suverenity vlasti, tradic a 

historických odkazů, kteří nejsou zasaženi politickou ani ideologickou slepotou.85 Ale agitace 

za tuto politickou stranu na mnou zkoumaných koncertech neproběhla. Zpěvák na 

koncertech apeloval především na občanské právo demokratické volby a tento apel v Cítově, 

Novém Boru i Církvicích předcházela píseň Sviním: 

„Teď dáme jednu krásnou předvolební skladbu, protože jsou volby, blíží se volby. Já bych je 

nepodceňoval bejt váma, přátelé je to možná poslední šance, jak tu ještě změnit něco legálně, ale 

my si dáme jednu takovou krásnou, kterou máme pro naše politiky skvělé. Máme skladbu 

s názvem – Sviním!“86 

Z názvu písně je evidentní, jak o českých politicích smýšlí. Píseň Sviním pak vždy následovala 

skladba s názvem Defenestrace. Ta byla v Církvicích uvedena proslovem: 

„Skladba povolební, pokud opravdu ty volby nějak nedopadnou, nějak extrémně pozitivně. Lidi 

už jsou takový, dá se říct nasraný a myslím, že to říkám ještě slušně. Ale já bych jenom nechtěl, 

aby to tady nějakym způsobem vedlo, až ke krveprolití ale přesto, pokud ano, rozhodně budu 

mezi váma.“87 

Fascinace fenoménem defenestrace je zde vcelku pochopitelná, protože je vyvrcholením 

násilné vzpoury proti vrchnosti, Ortelovou optikou, „rozkradačům český země“88 ale z 

Ortelova proslovu ani textu písně nelze zjistit, jakou defenestraci má vlastně na mysli. První 

pražská defenestrace byla vzpourou stavů, tedy šlechtických rodů, a ne příslušníků nižší 

                                                 
84 http://radnaroda.cz/verejne_prohlaseni_tomase_ortela_a_josefa_zicklera_pro_ctk_servis_ 
85 http://radnaroda.cz/kdo_jsme 
86 Terénní poznámky autora z koncertu v Církvicích 
87 Ibid. 
88 http://ortel.cz/tvorba/text-skladby-ortel-defenestrace-defenestrace 

http://radnaroda.cz/verejne_prohlaseni_tomase_ortela_a_josefa_zicklera_pro_ctk_servis_
http://radnaroda.cz/kdo_jsme
http://ortel.cz/tvorba/text-skladby-ortel-defenestrace-defenestrace
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střední třídy, se kterou se identifikuje,89 což je moment, kdy se vyjevuje jeho vytrhování 

historických událostí z kontextu a manipulace s nimi. Nicméně defenestraci je možné brát 

také jako událost, kdy se české stavy postavily proti nadvládě Habsburské monarchie, Ortel 

zde zřejmě s tématem defenestrace pracuje jako revoluce Čechů proti cizí vládě. Přeneseně 

bychom mohli odvodit, že současná vláda a „český lid“ není pro zpěváka to samé, to se 

projevuje v proslovu uvádějícím píseň s názvem Elita: 

„My už jsme se neopírali o minulost, neopírali jsme se ani o žádnou historickou hodnotu, my jsme 

pouze jen a jen chtěli nyní a teď sdělit to, co nás nejvíc trápí, co nás nejvíc trápí je právě to, že 

samozvané elity, samozvané elity se snaží do vás docpat názory, do vás nejenom docpat názory 

ale i se vás snaží přetočit na stranu kdy, tedy, láska a pravda vítězí, což je správné, samozřejmě 

že ano, ale rozhodně ne podle těch, co si to myslí, tedy Kalousek, Sobotka…“90 

Zpěvák zde dokonce i jmenovitě uvádí, kdo v jeho očích patří k elitě a vymezuje se vůči ní. 

Pro zpěváka jsou ty pravé hodnoty právě láska k vlasti, kterou ale rozkrádáním státu tyto 

elity zrazují, a proto se mu defenestrace, jakožto historií prověřené řešení, jeví jako správná 

cesta. V textu písně Elita se také objevuje několik znaků, které rozporují současný politický 

vývoj země. V textu se objevuje fráze: „místo aby se chtělo lid, jednotit a tmelit“ poukazuje na 

to, že se tomu tak v současnosti neděje a že by, v Ortelových očích, byl ideální tmel společnosti 

právě vlastenectví. Dále se objevuje fráze: „K čemu jsou instituce a řády hrdinům, když tyhle 

revoluce patří jen zlosynům.“ Zde se opět vyjevuje pohled na revoluci jako na komplot elit, 

namísto lidem nastartovaná změna společenského systému. 

Ovšem „elita“ nejsou pro Ortela pouze politici, nýbrž i novináři kterým věnoval píseň 

s názvem Ksindl a média obecně:  

„Chtěl bych jenom další skladbou upozornit na to, abyste nevěřili všemu, co se píše, co se vysílá 

na veřejnoprávních televizích, v novinách. Všechny noviny jsou většinou někým placený, takže 

já si budu přát, že jednou dožijem skutečný pravdy o 11. září.“91 

 

                                                 
89 http://www.impuls.cz/clanky/2016/12/kd-061216-ortel 
90 Terénní poznámky autora z koncertu v Plzni 
91 Terénní poznámky autora z koncertu v Církvicích 

http://www.impuls.cz/clanky/2016/12/kd-061216-ortel
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Výše uvedený proslov uváděl, píseň s názvem 11. září, což je skladba, jež pracuje s tématem 

útoku na WTC jako, o iniciovaném vládou USA. Tento proslov vyznívá také tak, že příznivci 

Ortelu jsou oním „společenstvím probuzených“, těch, kteří vidí tu jedinou, reálnou pravdu o 

fungování světa a jsou schopni identifikovat médii a státními institucemi podávané lži. 

Tento narativ se objevuje i v refrénu písně Pochodeň:  

Do kamene vytesat, bok po boku budem stát a čelit vašim lžím! 

Jedy z nenažraných tlam obrušují drahokam v srdcích vyhaslých! 

 

Čekám, až první pochodně vzplanou a přestanem se bát! 

Tuhle chvíli předem danou až si právo budem brát! 

Zatím mlčí ona síla, která pohne vaší hrou, 

v lidech roste nová víra, že je světlo za tou tmou, za tou tmou.92 

 

Ve výše uvedeném textu se propojují všechny zmíněné motivy, kterými jsou jednota a 

stírání rozdílů mezi zpěvákem a jeho příznivci (,,bok po boku budem stát‘‘), schopnost 

rozlišit pravdu od lži (,,a čelit vašim lžím!‘‘) a přebírání práva lidem (,,až si právo budem 

brát!‘‘), což může opět odkazovat k fenoménu defenestrace. V neposlední řadě prezentuje 

naději v lepší zítřek, kdy budou otěže světa v rukou lidu, ne elit jako doposud. 

3.2.4. „Chránit svoji zem po svém“  

Na koncertě v Církvicích Ortel mluví o suverenitě státu a nahlas přemýšlí o tom, zda jsme 

vůbec někdy byli suverénním státem a touto úvahou uvádí píseň Český muž. Tato píseň je 

coververzí písně "John Brown’s Body", což je americká pochodová píseň z období 

severoamerické války severu proti jihu, která se od té doby stala velmi populární mezi 

americkými vlastenci.  Píseň má v pojetí kapely Ortel český text, který je úvahou o suverenitě 

českého státu: 

„Český muž pod bičem otrokáře žil, čímpak si to zasloužil?“ 

„Léta Rusům se tu klaněl českej lev, do kterýho vstoupil hněv!“ 

                                                 
92 Přepis nahrávky z alba Pochodeň, dostupné z: 

https://www.youtube.com/channel/UCDBAE7Lo6tQMmI4Wmr1TExQ 

https://www.youtube.com/channel/UCDBAE7Lo6tQMmI4Wmr1TExQ
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„Chválit Ameriku je teď výsada, slovanskýho národa!“ 

„Kam se řítí ten náš suverénní stát, není potřeba se ptát!“93 

 

Zpěvák tedy kritizuje léta v područí SSSR i nynější příklon k západu a státní suverenitu vnímá 

jako tímto vývojem poznamenanou. Zpěvák na koncertu v Církvicích stavěl píseň Českej muž 

do kontextu s, již zmiňovanou písní Legie: 

„Není divu, že jsme suverénním státem možná nikdy nebyli, už jenom z toho důvodu, že nejsme 

možná ani obranyschopná země. My jsme měli většinou nějakýho většího spojence, který by nás 

mohl někdy ochránit, otázkou je, jestli nás vůbec někdy ochrání“ (…šum..) ,,…víte sami, že těch 

branných složek je čím dál tím méně a méně a zvlášť když máme tak skvělého ministra obrany.“94 

Zde již naplno zaznívá obava z nedostatečné obranyschopnosti země, kterou dává za vinu 

ministerstvu obrany. Tímto zpochybněním obranyschopnosti země v podstatě legitimizuje 

činnost uskupení typu Národní domobrany a přitom i kritizuje nadnárodní spojenectví a 

zapojení do Severoatlantické aliance. Zpěvák má tedy pocit, že jsme v tom sami, na 

mezinárodní smlouvy není spoleh a musíme si svou domovinu ubránit. Když hovoříme o 

zapojení do nadnárodních struktur, kritice se nevyhnula ani Evropská unie. V již zmiňované 

písní s názvem Hranice se explicitně hovoří o tomto nadnárodním společenství:  

„Otevřená jsou teď vrátka, kdo chce dovnitř, může taky ven 

.Z písmen EU zbyla jenom zkratka, a stát za státem je tak popraven.“95 

 

Zde vidíme, že ekonomické aspekty a obranný pakt je upozaděn a opět se vyjevuje odpor 

k snadné prostupnosti státních hranic, které jsou v rámci EU otevřené. Opět se tu také 

vyjevuje diskurz suverenity státu a Tomáš Ortel ventiluje svůj pocit, že stále vystupujeme 

jako loutka ve hře silnějších.  

Z výše uvedených dat vyplývá, že Tomáš Ortel nevybíravým způsobem kritizuje národní i 

nadnárodní instituce, pravděpodobně si ale uvědomil, že kritika AČR je na poli 

                                                 
93 http://ortel.cz/tvorba/text-skladby-ortel-mesita-cesky-muz 
94 Terénní poznámky autora z koncertu v Církvicích 
95 Přepis nahrávky z alba Pochodeň, dostupné z: 

https://www.youtube.com/channel/UCDBAE7Lo6tQMmI4Wmr1TExQ 

http://ortel.cz/tvorba/text-skladby-ortel-mesita-cesky-muz
https://www.youtube.com/channel/UCDBAE7Lo6tQMmI4Wmr1TExQ
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vlasteneckého diskurzu ožehavým tématem, a tak se svou kritiku pravděpodobně snažil 

vyvážit. V Novém Boru vzdal hold všem aktivním příslušníkům armády a věnoval jim píseň 

Legie96 a v Církvicích pak tuto píseň věnoval všem vojákům. 

Ve vztahu k tématu geografického vymezení hranic, jejich obrany a militární tématiky, je 

třeba kontextualizovat spolupráci kapely s organizací Národní domobrana. V Cítově zpěvák 

této organizaci projevil sympatie a věnoval jim píseň Legie, v ten moment jsem ale netušil, 

že se jedná o dlouhodobou vazbu a spolupráci, která vyústila ve společné vystoupení na 

pódium při koncertě plzeňském. Pro představu o povaze organizace Národní domobrana se 

podívejme, jak její činnost interpretuje sám zpěvák Tomáš Ortel. Při performanci písně 

z nového alba s názvem Pochodeň vítal na pódiu přibližně patnáct příslušníků s replikami 

palných zbraní v rukou slovy: 

„Lidé, co se nebojí, co se nebojí ukázat, těm nahoře, že budou chránit svoji zem po svém! 

Ať se to líbí někomu nebo ne! Budou bránit naši zem!“97 

Pojďme se tedy podívat, co je Národní domobrana a jak s ní Tomáš Ortel spolupracuje. 

 

3.3.  Propagace para-militárního uskupení v performanci 

Národní domobrana sama sebe charakterizuje jako: ,,… nezávislou, veřejně apolitickou a 

nadstranickou iniciativu občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České 

republiky.“98 Jako svůj hlavní úkol přijímá ochranu životů, domovů a majetku občanů České 

republiky, udržení společenského klidu a stability v případě, že státní složky nebudou 

ochotny nebo schopny tuto činnost vykonávat.99 Dalším úkolem, k jehož plnění se 

domobranci zavazují, je udržení územní integrity v případě paralýzy, či zhroucení státní 

moci.100 Ve všech těchto situacích a: „v intencích zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti 

                                                 
96 Terénní poznámky z koncertu v Novém Boru 
97 Terénní zápisky autora z koncertu v Plzni. 
98 http://www.narodnidomobrana.cz/images/ND_brozura_1_1.pdf 
99 Ibid 
100 Ibid. 

http://www.narodnidomobrana.cz/images/ND_brozura_1_1.pdf


64 

 

a jejím zajišťování, hodlá asistovat jako druhá dobrovolná záloha Armády České republiky nebo 

jednat samostatně, na základě vlastního uvážení.“101  

Národní domobrana má svůj vlastní organizační řád, který rozlišuje domobrance podle 

hodnosti a funkčního zařazení, dále podle dovedností. Nejnižší hodností je domobranec, 

nejvyšší potom představitel Rady Národní domobrany, což je zároveň její nejvyšší orgán. 

Dovednosti se pak dělí na střelbu, taktiku a sebeobranu. V dílčích dovednostních kategoriích 

je odstupňována míra osvojení jednotlivé dovednosti, přičemž nejnižší je stupeň dovednosti 

I. a stupeň nejvyšší je stupeň instruktora.102 

Národní domobrana má svou vlastní uniformu, kterou upravuje interní směrnice organizace 

s názvem Výstrojní řád domobrance,103 jež je dostupná na internetových stránkách Národní 

domobrany. Tato směrnice v několika bodech zdůrazňuje nutnost zachování odlišnosti od 

uniforem Armády ČR (dále jen AČR) a je přísně zakázáno užívat insignie AČR nejen 

Výstrojním řádem ale samozřejmě i legislativou ČR. Uniforma domobrance se v minimální 

doporučené podobě skládá z pracovních kalhot a blůzy armádního střihu s maskovacím 

vzorem 95(listnatý les), či jemu podobným. Blůza s maskovacím vzorem 95 má v základu na 

levém rameni vlaječku ČR a pod tou by měla být umístěna nášivka Národní domobrany, 

kterou lze zakoupit na internetových stránkách Národní domobrany za poplatek ve výši 150,- 

Kč. Jak je uvedeno výše, všechny náležitosti výstroje domobranců jsou uvedeny v přiloženém 

dokumentu – Výstrojní řád Národní domobrany. I přesto, že je v řádu kladen velký důraz na 

odlišení uniforem Národní domobrany od uniforem AČR, je třeba uvést, že vzor 95 je od roku 

2013 do současnosti stále součástí výstroje AČR.104  

Národní domobrana je v současnosti v hledáčku Ministerstva vnitra, které ji věnuje 

pozornost ve své souhrnné situační zprávě věnované extremismu. Tato souhrnná situační 

zpráva vychází čtvrtletně. Souhrnná zpráva se o vývoji ND v prvním čtvrtletí 2017 vyjadřuje 

takto:  

                                                 
101 http://www.narodnidomobrana.cz/images/ND_brozura_1_1.pdf 
102 http://www.narodnidomobrana.cz/images/uniforma/vystrojni_rad.pdf 
103 Ibid. 
104 http://www.armadninoviny.cz/maskovaci-vzor-95.html 

http://www.narodnidomobrana.cz/images/ND_brozura_1_1.pdf
http://www.narodnidomobrana.cz/images/uniforma/vystrojni_rad.pdf
http://www.armadninoviny.cz/maskovaci-vzor-95.html


65 

 

 „Národní domobrana zahájila pokus o vlastní transformaci. V minulosti slibovala vznikajícím 

buňkám širokou autonomii, v průběhu času však tuto nezávislost začala omezovat a vydala se 

cestou vytváření struktur velení na úrovni krajů. Objevily se i rozpory ohledně dalšího politického 

směřování. Část členů preferovala apolitickou rovinu aktivit, jiní však spolupracovali s Národní 

demokracií, či v menším množství případů s Dělnickou stranou sociální spravedlnosti.“105 

Ministerstvo vnitra klasifikuje Národní domobranu jako para-militární organizaci, což je kategorie, 

jejíž náležitosti rozebírá následující text. Vzhledem k tomu, že můj výzkum probíhal ve čtvrtletí 

druhém, je dost pravděpodobné, že spolupráci s kapelou Ortel bude věnována pozornost ve zprávě 

mapující právě druhé čtvrtletí roku 2017. 

Problematikou para-militarismu se zabývá Doc. Miroslav Mareš ve své publikaci Para-

militarismus v České republice (2012). V této publikaci uvádí několik bodů, prostřednictvím 

kterých vyjasním zařazení právě mezi para-militární jednotky. Podle Mareše musí být 

přítomno vojenské, či bojovnické sebepojetí, přítomnost tohoto aspektu je podstatná pro 

odlišení od dílčích složek šířeji koncipovaných sil, jako jsou například lehké oddíly jednotné 

armády. Dále je zde přítomno dominantní zaměření na bezpečnostní problematiku, ve 

spojení s vojenským sebepojetím a otevřeným působením, což je znak, který je odlišuje od 

skrytě působících teroristických sil či speciálních úderných jednotek, které působí v civilním 

oděvu. Mareš dále uvádí, že para-militární jednotky se zaměřují na symetrického bojového 

protivníka, což je vlastnost, která je odlišuje od běžných armádních organizací, nicméně není 

podmínkou klasifikace, jelikož para-militární organizace se může dostat do střetu se slabším 

i silnějším protivníkem a stále existuje potenciální možnost přerodu para-militární 

organizace v militární. Para-militární jednotky disponují hierarchickou strukturou, která je 

odlišuje od volných buněk odporu, a veřejné nošení uniforem při důležitých aktivitách 

(bojových akcích, cvičeních) je odlišuje od skrytě působících jednotek (tajné policie, či 

teroristů). Pojem uniforma lze chápat v případě para-militárních skupin velmi volně, přičemž 

stačí i pouhý nárameník. Dominantní snaha o otevřené působení v rámci jasné strategie při 

otevřených střetech je pak odlišuje od guerill a posiluje jejich vojenský charakter. Další 

kritérium, je zřetelně slabší palebná síla, která je odlišuje od regulérních, či hlavních armád, 

přičemž je toto kritérium velmi relativní a to v závislosti na regionu, či geopolitické situaci. 

                                                 
105 http://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zprava-mv-o-extremismu-844469.aspx 

http://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zprava-mv-o-extremismu-844469.aspx
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Kritérium poslední, je pak podřízenost hlavním složkám politické organizace anebo 

politickému hnutí a dominantní politická motivovanost účasti v těchto složkách, jež je 

odlišuje od soukromých vojenských subjektů. (Mareš 2012:13) 

Výše uvedené znaky lze sledovat i u Národní domobrany. Domobrana má snahu být jednotně 

uniformovaná (vzor 95, nášivka), je zároveň hierarchicky organizovaná a nevystupuje jako 

skrytě působící organizace, což nasvědčuje vojenskému sebepojetí. Z jejich prohlášení, 

vyjadřující ochotu vystupovat jako druhá dobrovolná záloha AČR, vyplývá i snaha o otevřené 

působení v rámci jasné strategie a zřetelně slabší palebnou sílu lze sledovat v ozbrojování, 

podřizujícímu se občanskému zákoníku. Poslední bod je lehce problematický, protože ND 

vystupuje jako apolitická iniciativa ale v pozici druhé dobrovolné zálohy, by se podřizovala 

pokynům AČR, což by, v případě ozbrojeného konfliktu, byla hlavní složka organizace v čele 

s prezidentem České republiky a Situační zpráva o extremismu Ministerstva vnitra uvádí 

vazby na DSSS či Národní demokracii. 106  

I přesto, že Národní domobrana vystupuje jako apolitická iniciativa, vazba právě na Národní 

demokracii je více než niterná, protože to byla právě Národní demokracie, kdo stál u zrodu 

Národní domobrany v její současné podobě a jeden ze tří členů Rady Národní domobrany, 

jihočeský etnolog PhDr. František Krejča, byl do 1. června roku 2016 jejím členem.107 Krejča 

je zároveň autorem ideje občanských hlídek, kterou má Národní domobrana uvádět 

v praxi108 a autorem výroků jako:  

„…Čechy zůstanou české, Evropa zůstane bílá a každý, kdo může přinést něco, co nás 

může poučit, naučit něco nového, ten budiž vítán. Ostatní musí zmizet a ti, kteří nebudou 

chtít odejít, musíme vyhnat naprosto tvrdě.“109  

Z uvedeného výroku zároveň vyplývá záměr Národní domobrany, vystupovat v roli jakési 

protiimigrační policie. Dalším ze tří členů Rady Národní domobrany je Nela Lisková. Lisková 

                                                 
106 http://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zprava-mv-o-extremismu-844469.aspx 
107https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ceska-domobrana-zaujala-nemeckou-televizi-pry-chce-aby-

cesko/r~b828d960608311e6a77e002590604f2e/?redirected=1498419172 
108http://www.lidovky.cz/extremiste-zakladaji-domobrany-nejen-kvuli-boji-s-negry-a-vetrelci-1dx-/zpravy-

domov.aspx?c=A151124_211956_ln_domov_ELE 
109 https://www.youtube.com/watch?v=JS5Pe3rmnxE 

http://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zprava-mv-o-extremismu-844469.aspx
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ceska-domobrana-zaujala-nemeckou-televizi-pry-chce-aby-cesko/r~b828d960608311e6a77e002590604f2e/?redirected=1498419172
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ceska-domobrana-zaujala-nemeckou-televizi-pry-chce-aby-cesko/r~b828d960608311e6a77e002590604f2e/?redirected=1498419172
http://www.lidovky.cz/extremiste-zakladaji-domobrany-nejen-kvuli-boji-s-negry-a-vetrelci-1dx-/zpravy-domov.aspx?c=A151124_211956_ln_domov_ELE
http://www.lidovky.cz/extremiste-zakladaji-domobrany-nejen-kvuli-boji-s-negry-a-vetrelci-1dx-/zpravy-domov.aspx?c=A151124_211956_ln_domov_ELE
https://www.youtube.com/watch?v=JS5Pe3rmnxE
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chtěla v září roku 2016 otevřít v Ostravě první evropský konzulát Doněcké lidové republiky. 

Doněcká lidová republika je, proruskými separatisty ovládané, území na východě Ukrajiny, 

samozvaná republika, jejíž existenci žádný oficiálně uznaný stát neuznal.110 Této vazbě na 

proruské separatisty věnuje pozornost, již zmiňovaná, situační zpráva Ministerstva vnitra: 

„Zhoršení bezpečnostní situace na Ukrajině v průběhu února vyvolalo vlnu zájmu 

tuzemských alternativních médií a následně i politicky extremistických uskupení o téma 

konfliktu na východě této země. Tradičně se tématu věnovala uskupení Národní 

domobrana a Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Zástupci obou subjektů disponují 

přímými kontakty na představitele separatistických republik.“111 

Ve zprávě Ministerstva vnitra zmiňovaní, Českoslovenští vojáci v záloze za mír, jsou pak 

organizací, ze které do Národní domobrany přešel třetí člen její Rady, podplukovník v 

záloze MUDr. Marek Obrtel. Obrtel organizaci opustil poté, co jeden z jejích členů vyhrožoval 

vládě střelbou112 a z Armády ČR odešel proto, že : „prý pochopil, jak agresivní organizací NATO 

ve skutečnosti je.“  

Jak jsem již uvedl v empirické části této práce, v Cítově zpěvák domobraně vyjádřil sympatie 

a zároveň zpochybnil akceschopnost AČR. O Cítovském koncertě informují i webové stránky 

Národní domobrany a předesílají další spolupráci a to na koncertě na Řípské pouti 2017, 

který měl být zakončen “vlasteneckým“ pochodem na Říp: 

„Na základě zkušenosti z koncertu v Cítově, kde byli domobranci ze středočeského a pražského 

regionu fantasticky přijati návštěvníky koncertu i samotným Tomášem a skupinou Ortel, 

dovolujeme si Vás všechny pozvat také na tento koncert - ať už jste z českých krajů, z Moravy 

nebo ze Slezska.“113 

                                                 
110https://zpravy.aktualne.cz/domaci/narodni-domobrana-provokuje-s-falesnym-doneckym-konzulatem-

v/r~e871a0926df411e69d46002590604f2e/ 
111 http://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zprava-mv-o-extremismu-844469.aspx 
112https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ceska-domobrana-zaujala-nemeckou-televizi-pry-chce-aby-

cesko/r~b828d960608311e6a77e002590604f2e/?redirected=1498419172 
113 http://narodnidomobrana.cz/264-vyzva-k-ucasti-na-ripske-pouti-koncert-ortel-23-4-2017 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/narodni-domobrana-provokuje-s-falesnym-doneckym-konzulatem-v/r~e871a0926df411e69d46002590604f2e/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/narodni-domobrana-provokuje-s-falesnym-doneckym-konzulatem-v/r~e871a0926df411e69d46002590604f2e/
http://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zprava-mv-o-extremismu-844469.aspx
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ceska-domobrana-zaujala-nemeckou-televizi-pry-chce-aby-cesko/r~b828d960608311e6a77e002590604f2e/?redirected=1498419172
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ceska-domobrana-zaujala-nemeckou-televizi-pry-chce-aby-cesko/r~b828d960608311e6a77e002590604f2e/?redirected=1498419172
http://narodnidomobrana.cz/264-vyzva-k-ucasti-na-ripske-pouti-koncert-ortel-23-4-2017
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Webové stránky národní domobrany vyzývaly také k účasti na koncertě v Plzni a součástí této 

pozvánky byl i dopis Tomáše Ortela, který, mimo jiné, uvedl na pravou míru i polemiku ohledně 

vstupenek pro domobrance z terénních poznámek mapujících tuto událost: 

"Celá akce, kterou připravuji na křest našeho nového alba, je přesně o vás, tedy o lidech 

rozhodnutých bránit naší zem s odhodláním. Chtěl bych vás tímto požádat o navštívení koncertu 

20.5. v Plzni v co největším počtu a samozřejmě v bojovém oděvu. Celý koncert bude situován v 

militantní verzi, a ačkoliv přislíbila jednotka vojáků též účast a budou pozváni na pódium, přesto 

jste právě vy tou první pochodní, kterou od lidí nejen čekám, ale vyzývám. Pokud vás tato nabídka 

zaujala, prosím zkuste mobilizaci všech vašich členů a známých, vstup je samozřejmě pro 

označené členy zdarma!"114 

Pozvánka avizuje přítomnost jednotky AČR, ale její význam nepřímo upozaďuje před významem, jaký 

pro Ortela má Národní domobrana. Armáda je dle Ortela nefunkčním aparátem a proto nabývá 

dojmu, že obrana státu je jenom v rukou vlastenců a ostatních angažovaných občanů, kteří 

jsou ochotni vzít ji do svých rukou. Zde se projevuje nedůvěra k centralizované moci i 

státnímu aparátu a Ortel se svými příznivci se staví do pozice jediných, opravdových 

ochránců vlasti.  

 

 

Závěrečné interpretace 

Vstup do samého epicentra diskurzu kapely Ortel, jeho koncertní performance, ukázal, že 

kapela Ortel ji celou staví kolem jednoho klíčového prvku: reprezentace silné, emotivní vazby 

k vlasti. Vlast chápe jako přísně geograficky vymezenou, etnicky homogenní a zároveň 

vymezující se vůči elitám jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Obecně kapela Ortel 

interpretuje nadnárodní vztahy jako nefunkční, zbytečné a mnohdy i nebezpečné. Nedůvěra 

v nadnárodní vazby vychází z historické zkušenosti a pojímání České republiky jako loutky 

ve hře silnějších spojenců.  

                                                 
114 http://narodnidomobrana.cz/278-akce-pochoden-v-plzni-20-5-2017 

http://narodnidomobrana.cz/278-akce-pochoden-v-plzni-20-5-2017
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Dalším, velice naléhavě prezentovaným narativem je zde suverenita státu, která je 

v Ortelových očích značně podlomena a Česká republika je vydána na pospas realitě dnešního 

světa. Ortel zpochybňuje schopnost státních aparátů, a tak je podle něj jediná cesta 

k zachování suverenity státu jedině občanská angažovanost, se kterou velice úzce souvisí 

otevřená propagace Národní domobrany – para-militárního uskupení – jako občanského 

ideálu lidu, který bere ochranu své vlasti, v době nefunkčnosti armády, do svých rukou. 

Konstruuje se tu podoba ideálního národa, jenž je schopný ubránit své území, nepodléhá 

představovanému nadnárodnímu diktátu a v rámci svého jasně geograficky vymezeného 

území se nepodřizuje ani představovanému diktátu domácích, samozvaných elit. Ideálního 

národa, který o své suverenitě nediskutuje, ale rovnou ji všemi dostupnými prostředky 

vymáhá, přičemž má v názorové konfrontaci současně schopnost rozlišovat pravdu od lží. 

V tomto hudebním světě (soundscape) panuje představa o jakémsi ideálu občana České 

republiky, jež se do jistě míry shoduje s příslušností k názorům kapely Ortel, potažmo jejího 

lídra. Z tohoto ideálu jsou vyloučeny nejen menšiny, ale i široce pojímané elity a obecně lidé, 

kteří s názorovým smýšlením zpěváka Tomáše Ortela nesouhlasí. Multikulturalismus zde 

podvrací žádanou kulturní, politickou i sociální homogenitu národa. Součástí konstrukce této 

homogenní představy národa je časté obracení se do minulosti, idealizovaných časů, kdy 

panovníci chránili svůj lid a pokud tomu tak nebylo, onen lid je vyházel z oken. 

Na základě výše uvedeného mám za to, že hodnoty Tomáše Ortela, které zakládají a formují 

celé jeho hudební počínání, jednoznačně odpovídají definicím nacionalismu a xenofobie 

v úvodu práce. Současný nárůst xenofobie, který dokládá i stoupající popularita Ortelu, 

vysvětluje dánský muzikolog Fabian Holt, který se zabýval problematikou nacionalistické 

hudební scény v Německu:  

,,Nárůst xenofobie se dá částečně vysvětlit jako přímočarý mechanismus, ve kterém sociální 

výzvy generují úzkost z nového a neznámého. Devadesátá léta minulého století byla svědkem 

narůstající nezaměstnanosti, nové imigrační vlny a další integrace do Evropské Unie.“ (Holt, 

2007 :469).  

V případě kapely Ortel se také potvrzuje Holtovo tvrzení, že: 
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„Performance sama o sobě může být prostorem politické angažovanosti. Hudební performance 

je vždy sociální v tom smyslu, že zahrnuje různé formy vzájemné interakce jak mezi producenty, 

tak mezi konzumenty. Společenský život v performanci odráží a formuje společenská stanoviska 

a myšlenky. Veřejné performance navíc vytvářejí prostor pro formování, vyjádření a posílení 

komunity.“ (Holt, 2007: 485). 

Myslím, že je opravdu nesporné, že zaprvé je pro Ortela hudební performance prostorem 

politické angažovanosti, ale také za druhé, že vytváří komunitu. Nejdříve se budu věnovat 

druhému bodu.  

Z proslovů uvádějících jednotlivé písně na plzeňském koncertu jsme se dozvěděli, že křest 

druhého alba měl sto diváků a křest alba posledního jich měl již 1500. Úspěšnost formování 

společenství také můžeme odvodit od úspěšnosti Ortela s kapelou v anketě Český Slavík 

Matonni. Myslím si, že je na tomto místě vhodné také zmínit existenci uzavřených skupin 

fanoušků Ortelu na sociální sítí Facebook, ty se vyznačují vysokou solidaritou mezi členy, 

přáním si dobrou noc atd., což ještě utužuje představu pevnosti uskupení. Nicméně 

z podstaty uzavřené skupiny jsou jakékoliv konfliktní názory, nebo lidé jiného ražení 

automaticky vyřazení. Komunita soustředící se okolo kapely Ortel se tedy utváří i mimo 

koncertní performance pomocí facebookových skupin ale i fanouškovských setkání, kdy 

Tomáš Ortel dorazí na žádost lokálních fanclubů k debatě s fanoušky.    

Nyní se obrátím k první části mého tvrzení. Vlastní hudební zvuk je pro Ortela nositelem 

těchto stanovisek, ale jeho význam je i samotným zpěvákem v proslovech upozaďován, a tak 

se tím nejdůležitějším faktorem stávají texty písní a jejich stavění do kontextu jednotlivými 

proslovy, které je uvádějí. V této souvislosti je třeba zmínit, že během rozhovoru pro rádio 

Impuls Tomáš Ortel mimo jiné uvedl, že se nechápe jako hudebník, ale řadový občan České 

republiky, který pouze vyjadřuje nespokojenost se současným politickým nastavením.115 I 

když Ortel nabádá účastníky představení, že si mají „odnést“ jeho texty, zapamatovat si je, 

společná účast v hudebním představení je tím klíčovým transformujícím momentem, a proto 

Ortel pečlivě vyvažuje prezentační a participační rysy představení.  

                                                 
115 http://www.impuls.cz/clanky/2016/12/kd-061216-ortel 

http://www.impuls.cz/clanky/2016/12/kd-061216-ortel
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Thomas Turino nám svou publikací Music as Social Life: The Politics of Participation (2008) 

pomůže teoreticky objasnit rámec performance Ortelu a prostředky, které mají ve výsledku 

potenciál utužit komunitu. Turino rozlišuje u hudební performance prezentační a 

participační typ. Charakteristikou prezentačního typu je důraz na odlišení publika a 

hudebníků, kdy publikum plní funkci konzumentů co nepreciznější prezentace skladeb. 

Publikum má vnímat tuto preciznost a participace publika je společenskou normou omezena 

na minimum, které může mít ve výsledku pouze podobu tleskání, jakožto ocenění oné 

preciznosti. Participační model oproti tomu klade důraz na co největší možnou participaci 

všech, kdo se performance zúčastňují, tedy publika i hudebníků samotných, čímž se mezi nimi 

stírá hranice typická pro model prezentační. Participační model pracuje s jednoduchostí, 

otevřenou formou skladeb, potlačením individuality a participace publika může mít podobu 

hudební (např. společný zpěv) i nehudební (např. tanec). (Turino 2008:23 ff) 

Performance skupiny Ortel charakterizuji jako prezentační typ performance, protože mezi 

kapelou a publikem je pódiem jasně vymezená hranice, kapela hraje nacvičené písně a co se 

týče playlistu, byly mnou sledovaná představení kapely Ortel většinou velmi podobná. Ovšem 

v několika důležitých momentech představení, například při písni Mešita, je publikum 

zpěvákem vyzýváno k participaci tím způsobem, že jim nastavuje mikrofon. Tento jednohlasý 

(unisono) zpěv dává příležitost publiku zapojit se a ve finální podobě nerozlišuje, zda jsou 

participanti hudebně zdatní nebo ne.  

Podle Turina se vliv tohoto způsobu zpěvu na jednotlivce nedá zobecnit, ale jasně produkuje 

silné emoce a může být velmi efektivním politickým nástrojem. (Turino 2008: 210) Turino 

(ibid.) uvádí, že zatímco komunitní solidarita má efekt především na společenský život 

jednotlivců, mocný sémiotický potenciál hudby může být užíván masovými ideologickými 

hnutími.  Myslím si, že pochopit moc hudební performance ve vztahu k propagaci určité 

ideologie je klíčové pro pochopení činnosti kapely Ortel. 

Navzdory mediálnímu obrazu kapely Ortel, který byl v prvopočátku mou motivací 

k uskutečnění výzkumu,  jsem nepozoroval otevřenou propagaci nacistické, či neo-nacistické 

ideologie a zcela zřetelně se ukázalo, že tento narativ je silně zobecňující, mnohdy značně 

složitější realitu. Performancí kapely Ortel však prostupuje mnoho symbolů a znaků, které by 
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stály za podrobnější sémiotickou analýzu, na niž v této práci nebyl prostor. Patřit k nějakému 

národu je subjektivním stavem, a tak musí být tyto symboly nabity emocí, která lidi nutí 

zapojit se do formování identity.(Turino 2008: 147)  

Pokud se vrátíme na úvod této práce, k výzkumným problémům, domnívám se, že jsem 

navržené body splnil. Poskytl jsem analýzu zvukové stránky vystoupení, popsal jsem chování 

jak kapely, tak fanoušků při představení a popsal a analyzoval výroky na základě výroků, 

které v performancích zaznívají jak z pódia, tak z publika, a na jejich základě Interpretoval 

klíčové hodnoty charakteristické pro hudební svět kolem této kapely. 

Vzhledem k tomu, že se při tak krátkém terénním výzkumu ukázala propagace 

extremistického para-militárního uskupení i vzhledem k tomu, že řady fanoušků mají 

tendenci narůstat, bylo by na místě pokračovat ve zkoumání živých performancí, jež jsou 

epicentrem této diskuse, nebo spíše utvrzování se v prezentovaných názorech a zároveň ji 

obohatit o diskurzivní a podrobnější sémiotickou analýzu. Vhodné by bylo i shromáždění 

několika rozhovorů s fanoušky, což byl původní záměr této práce, jenž se ale nesetkal 

s úspěchem. Na většině koncertů jsem byl sám, a proto jsem pravděpodobně vzbuzoval jistou 

nedůvěru, na místě by tedy bylo proniknutí do nějakého fanclubu prostřednictvím, již 

zmiňovaných facebookových skupin.  

Motivací pro vznik této práce nebylo vynášení konečných závěrů, kategorizace a generalizace 

hudebního světa Ortelu, ale poskytnutí podkladů pro směrování dalšího výzkumu, jelikož 

v tomto ohledu se jedná o akademickou prvotinu na téma této kapely.  
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