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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 

Pí s e se 26. listopad a v Hudební m divadle Karlí n probí ha  slavnostní  vyhla s ení  ankety C esky  

slaví k Mattoni 2016. Ocene ní  za druhe  mí sto v kategorii Kapela roku si odna s í  plzen ska  

kapela Ortel, její mz  frontmanem je zpe va k Toma s  Ortel. Kapela Ortel zví te zila s poc tem 20 

245 diva cky ch hlasu .1 Radovan Banga alias Gypsy.cz, zpe va k romske ho pu vodu, vyjadr uje 

svu j nesouhlas s ocene ní m te to kapely pí ska ní m a na protest sa l divadla opous tí . Pote  na 

sve m facebookove m profilu publikuje vysve tlení : „Ví te, komu jste dnes vec er tleskali? 

Tleskali jste nacistu m.“ 

Vza pe tí  se na socia lní ch sí tí ch rozpoutala „smrs ť“, její z  analy za není  pr edme tem tohoto 

vy zkumu, nicme ne  byla jeho spous te c em. Te mata, ktery ch se texty pí sní  Ortelu doty kají , 

mají  evidentne  politicky  obsah. Jejich recepce pak evidentne  take : napr í klad Ortelova pí sen  

‚Hadr‘ se stala jakousi hymnou extre mne  pravicove  politicke  strany DSSS. Banga v por adu 

168 hodin pro C eskou televizi uva dí , z e c ekal pozde js í  nena vistne  projevy na socia lní ch 

sí tí ch, ale zcela jiste  nec ekal vy hruz ky smrtí , zplynova ní m a lí tostí  nad nedokonc eny m dí lem 

Adolfa Hitlera.2 Ve stejne m por adu se objevují  mimo jine  i za be ry z chystane ho 

dokumenta rní ho filmu Ví ta Klusa ka, na ktery ch se ve foyer pr ed zac a tkem koncertu Ortelu 

ve Fry dku-Mí stku otevr ene  provola vají  nacisticke  pozdravy a neskryte  rasisticke  a 

xenofobní  projevy.3 

Toma s  Ortel, dr í ve obc ansky m jme nem Toma s  Hní dek4, je plzen sky m hudební kem, 

zpe va kem, kytaristou a textar em hudební  skupiny Ortel. Narodil se 26. prosince 1975 

v Plzni a je vyuc eny m opera torem CNC stroju , tedy soustruz ní kem. Jako soustruz ní k se i 

pome rne  dlouhou dobu z ivil.  Sa m se sta le identifikuje jako pr í slus ní k de lnicke  tr í dy, svy mi 

slovy, je z te  „nejniz s í  kasty“.5 

 

 

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

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 sve  biografii,  dohledatelne  na webovy ch stra nka ch kapely Ortel,  uva dí , z e hudba byla 

jeho koní c kem jiz  od u tle ho de tství  a vzorem mu byl Karel Kryl - pí snic ka r , komenta tor a 

kritik politicke ho de ní .6 

Hní dek v pru be hu sve ho z ivota pu sobil ve dvou kapela ch, první  z nich nesla na zev Konflikt 

88 a pu sobil v ní  na postu bubení ka. Kapela Konflikt 88 me la pr í mou vazbu na 

(neo)nacistickou sce nu, coz  je zjevne  i z její ho na zvu – s ifra 88 odkazuje na osme  pí smeno 

anglicke  abecedy, ‚h‘, tedy na nacisticky  pozdrav Heil Hitler.7 Zpe va k sve  pu sobení  v te to 

kapele nepopí ra  a odchod z Konfliktu 88 interpretuje jako na zorovy  vy voj. V rozhovoru pro 

ra dio Impuls uva dí , z e texty kapely byly, v dobe  jeho pu sobení  na postu bubení ka, pra vne  

nenapadnutelne , nicme ne  uka zka pí sne  s na zvem Sionismus ukazuje, z e nesly i neskryte  

antisemitsky  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 Toma s  Ortel zaloz il jes te  jako Toma s  Hní dek roku 2002 (tentokra t jiz  

vystupuje v roli zpe va ka, kytaristy a vy hradní ho autora textu ), se vs ak od (neo)nacisticke  

ideologie ver ejne  distancuje. Toma s  Ortel v rozhovoru pro hradecky  dení k uva dí : 

,,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 

                                                 
6http://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“, užívá při tom pojmy jako rasová, i „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 Mattonni 

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

koncertě nikdy nebyl a zabývá se spíše pozicí kapely Ortel v extremistickém kontextu nebo 

analyzovánmí písňových textů. 

Cílem mé práce bylo,  prostřednictvím terénního výzkumu, etnograficky popsat, analyzovat 

a interpretovat vybrané živé performance kapely Ortel.  Etnografický výzkum jsem vedl v 

rámci etnomuzikologického diskursu a soustředil se  na tři složky hudební performance: na 

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

založit základy výzkumu věnovaného tomuto uskupení.  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 vysvětluje 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 



10 

 

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) 

Pone kud odlis ny  postoj k pojmu m na rod a nacionalismus zaují ma  Arnos t Gellner, filosof de jin 

a socia lní  antropolog, ktery  sve  de tství  stra vil v C echa ch, kde s pr esta vkami, zpu sobeny mi 

socialisticky m rez imem, poma hal rozví jet akademickou knihovnu, proc ez  byl z C ech 

vyhos te n. Roku 1990 se stal r editelem Centra pro studium nacionalismu v Praze. Gellner v 

teorii uz í va  slovo nacionalismus neutra lne , mimo ni ho vs ak spojuje s agresivitou pod za s titou 

na roda 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.  
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Ve svy ch u vaha ch Gellner da le uva dí , z e nacionalismus by ztratil svou politickou legitimitu, 

pokud by me l stejny  cit pro zla spa chana  vlastní m na rodem, jako ho ma  pro zla pa chana  na 

ne m. Uva dí , z e pokud je na sve te  ví ce potenciona lní ch na rodu  nez  autonomní ch politicky ch 

jednotek, nemohou by t vs echny nacionalismy uspokojeny nena silnou cestou. Podstatny m 

pojmem je Sta t. 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 uva dí , z e sta t je nutny  pro vznik nacionalismu. Da le provizorne  definuje pojem na rod 

ze  dvou odlis ny ch perspektiv. Jedna z nich tvor í  na rod na za klade  kulturní  souna lez itosti 

jednotlivcu , druha  potom tvor í  na rod na za klade  konsenzu jednotlivcu  o tom, z e patr í  k 

dane mu na rodu. Kulturní  definice vs ak pone kud opomí jí  onen vza jemny  souhlas s na lez itostí  

k na rodu. Proto k na rodu hned nepatr í  lide   hovor í cí  stejny m jazykem  nebo okupanti dane ho 

u zemí  (sdí lejí  jazyk c i lokaci pobytu). 

 

Na za klade  vy s e uvedeny ch definic si mu z eme vytvor it obraz o na rodu, ktery  nejen z e sdí lí  

kulturní  hodnoty, ale je vza jemne  za na rod uzna va n – c love k de la  na rody. Tato na rodní  

identita je formova na na za klade  spolec ny ch de jin. Vladislav Holy  ve sve  knize Maly  c esky  

c love k a skve ly  c esky  na rod popisuje, jak se ona na rodní  identita vytva r í . 

 

,,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 vyjasne ní  pojmu  na rod a nacionalismus je tr eba teoreticky ukotvit i fenome n, ktery  silne  

proru sta  tí mto textem a tí m je pocit silne  emotivní  vazby na rodní  identity na urc ite  

teritorium. Problematiku tohoto fenome nu na m pomohl vyjasnit c la nek Liisy Malkki: The 

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

Refugees, ve ktere m Malkki uva dí , z e: „…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 silne  prostupuje cely m na sledují cí m textem a proto tento c la nek figuruje v pozici 

jednoho z hlavní ch teoreticky ch konceptu . 

 

V pra ci uz í va m ne kolik pojmu , ktere  zde pro leps í  orientaci v textu definuji. V textu se 

objevuje pojem identita, coz  je pojem, ktery  napr í klad socia lní  konstruktivismus necha pe 

jako fixní , hluboce zakor ene ne  ja dro bytosti, ale jako vy sledek neusta le ho vyjedna va ní , 

formova ní  a reformova ní . Identita je neusta le konstruova na a rekonstruova na, proto je tr eba 

ji pojí mat spí s e jako proces. (Zandlova  2015:24) 

 

Dals í m pojmem, se ktery m v textu pracuji, je etnicita. Ta je cha pa na jako moderní  kategorie, 

ktera  vznika  v souvislosti s modernizací , industrializací  a kolonialismem. Tyto spolec enske  

zme ny sjednocují  jinak heterogenní  skupiny lidí  okolo kulturní ch znaku , ktere  ale v dobe  

pr edindustria lní  neme ly diferencují cí  potencia l. Antropologie cha pe etnicitu jako akte rskou 

klasifikac ní  kategorii a kognitivní  model, jehoz  prostr ednictví m se specificky organizuje 

socia lní  realita. (Zandlova  2015:31) 

 

V te to bakala r ske  pra ci  se da le vyskytuje pojem multikulturalismus a jeho pejorativní  zkratka 

‚multi-kulti‘, coz  je politika nebo proces, v jehoz  ra mci jsou udrz ova ny, nebo podporova ny 

odlis ne  identity. Politika multikulturalismu se konstantne  vyjedna va  a s ní  i mí ra asimilace 

jednotlivy ch kultur. Multikulturalismus je ale terc em kritiky za prve  nacionalistu  a za druhe , 

jak Eriksen uva dí , protoz e prakticky nutí  jednotlivce pr ijmout etnickou identitu, a to i 

v pr í pade , kdy ani nemají  za jem tuto identitu zdu razn ovat (Eriksen 2012:114) Dals í m 

z pojmu , ktere  se v pra ci objevuje je pojem xenofobie, ktery  se obecne  interpretuje jako strach 

z cizincu  nebo nezna me ho. 

 



13 

 

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  vy zkum není  a pro sve  charakteristiky ani nemu z e by t plne  standardizova n, a 

proto je du lez ite  du kladne  popsat a vysve tlit cely  mu j postup (Disman, 2002: 287). Mu j 

vy zkum je svy m zame r ení m etnografií  koncertní  performance, a proto volí m tere nní , 

hudebne -etnograficky  vy zkum, jenz  je typickou vy zkumnou strategií  me ho oboru (Jurkova  

2014). Vy zkum probí hal na c tyr ech koncertech kapely Ortel a data byla shromaz ďova na 

metodou zu c astne ne ho pozorova ní , por izova ní m audio a videoza znamu. Dals í  data jsem 

shromaz ďoval z relevantní ch webovy ch stra nek nevtí ravy mi technikami. 

Pr i praktikova ní  hudebne  etnograficke ho vy zkumu jsem se r í dil interní  pr í ruc kou pro 

etnomuzikologicky  semina r  docentky Jurkove  a uc ebnicí  Fieldworking (1997). Koncertní  
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vystoupení  kapely Ortel pro me  bylo na zac a tku vy zkumu nejednoznac ny m projevem, a 

proto bylo nutne  na jeho nejednoznac nost pr istoupit. Me  postoje vu c i zkoumane mu 

subjektu se mohou pod vlivem samotne ho zkouma ní  me nit, a proto je na mí ste  uz í t pojem 

‚etnografova ní ‘. Toto podstatne  jme no slovesne  vyjadr uje pr esve dc ení  Abu Ghoshe a 

Sto ckelove , z e: 

„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 – Sto ckelova  2013: 7) 

Pr i me m vy zkumu jsem na sledoval cyklus etnograficke ho vy zkumu dle Simone Kru gerove . 

Vytvor il jsem projekt, a to tí m, z e jsem formuloval vy zkumny  proble m na za klade  c etby 

odborne  literatury a da le jsem jej specifikoval. Vy zkum pokrac oval sbe rem dat, jejich 

analy zou a interpretací  v pru be hu vytva r ení  textu, ktery  obsahuje vs echny pr edchozí  body. 

(Kru ger 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.  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 

 

Analy za dat, sesta vají cí ch z tere nní ch za pisku , video za znamu , pr epsany ch audioza znamu  

proslovu  a dat vytvor eny ch nevtí ravy mi technikami probí hala po celou dobu vy zkumu a dle 
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pravidel metody trychty r e byla redukova na tak, aby byla opros te na od informací  

nesouvisejí cí ch s vy zkumnou ota zkou. Tento postup ma  i sva  negativa, ktery ch jsem si 

ve dom. Redukce dat mu z e by t ovlivne na my m vztahem k vy zkumne mu proble mu a tí m, co 

sa m povaz uji za podstatne . Proto jsem se snaz il r í dit i podne tnou pozna mkou Ronalda 

Chenaila, ktery  na m radí  du kladne  si v pame ti zafixovat vy zkumnou ota zku, tu bychom me li: 

 „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) 

Redukovana  data byla na sledne  ko dova na, coz  je proces sesta vají cí  ze segmentace, ko dova ní  

samotne ho a pozna mkova ní . Pr i segmentaci jsou data de lena do analyticky ch jednotek, dle 

dí lc í ch te mat. Tato dí lc í  te mata jsou opatr ova na  ko dem, ktery  spojuje tematicky podobna  

data. Ko dy jsem de lil do první  a druhe  u rovne  coz  znamena , z e „První  u roven  pr ir azuje ko dy 

k u seku m textu. Druha  u roven   shlukuje ko dy první  u rovne  do smysluplny ch skupin podle 

te mat.“ (Hendl, 2005:229). Toto ko dova ní  mi umoz nilo sledovat spolec ne  znaky, jejich 

rozdí ly a vzorce zkoumany ch jevu . V poslední  fa zi analy zy jsem vytvor il pozna mky s 

pr edbe z ny mi interpretacemi sebrany ch dat a jejich ko dova ní m. Analy zu textovy ch dat jsem 

zpracoval v softwaru Atlas, programu pro analy zu v kvalitativní ho vy zkumu. 

 

1.6. Etická stránka výzkumu 

Co se ty ka  eticke ho pr í stupu k vy zkumu ,  byl jsem si ve dom eticke ho kodexu C eske  asociace 

pro socia lní  antropologii (CASA).19 

Vy zkum probí hal formou zu c astne ne ho pozorova ní  ver ejne ho prostoru, tudí z  jsem 

nepovaz oval za neeticke  neinformovat na vs te vní ky koncertu  kapely Ortel ani kapelu 

samotnou. Informovat kaz de ho pr í tomne ho ver ejne  pr í stupne  performance o probí hají cí m 

vy zkumu je v podstate  nemoz ne  a ve vy sledku by to velmi pravde podobne  zkreslilo jeho 

vy stup a na sledny  vy sledek. V pru be hu vy zkumu se jako ste z ejní  data projevily zpe va kovy 

proslovy, a proto jsem na koncerte  v Cí rkvicí ch a Plzni por í dil audionahra vku pouz itou 

                                                 
19http://www.casaonline.cz/?page_id=7 
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k jejich pr episu. Na koncerte  v Plzni byl avizova n za kaz por izova ní  video za znamu, ktery m 

jsem se r í dil. Zpe va kovy proslovy jsou souc a stí  ver ejne  pr í stupne  performance, tudí z  

nepovaz uji za neeticke  je nahra t a analyzovat. Nahra vky byly por í zeny vy hradne  pro 

akademicke  u c ely, a ne za u c elem její ho s í r ení , krom toho kapela není  v Ochranne m svazu 

autoru , coz  znamena , z e jsem se nedopustil protipra vní ho jedna ní . 
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2. Empirická část: Etnografické popisy vybraných hudebních událostí 

V na sledují cí  c a sti textu uva dí m vy be r z tere nní ch pozna mek nasbí rany ch v pru be hu 

me ho vy zkumu. Vs echna data jsou zpracova na v analyticke  c a sti, ale ní z e uvedeny  vy c et 

ma  nastí nit atmosfe ru a pru be h c tyr  konkre tní ch koncertu , ktery ch jsem se zu c astnil. 

Vy zkum probí hal na koncertech v Cí tove , Nove m Boru, Cí rkvicí ch a nejve ts í  c a st je 

ve nova na kr tu nove ho alba Pochoden  na doma cí  pu de  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 Cí tove  byl my m u plne  první m setka ní m s koncertem kapely Ortel. Vstupenku jsem 

kupoval v pr edprodeji, ale tento pr edprodej fungoval tak, z e mi vstupenka byla po telefonicke  

z a dosti a pr edloz ení  kontaktní  adresy zasla na na dobí rku. Ne kolik dní  pr ed termí nem kona ní  

mi pr is la SMS zpra va z jine ho GSM c í sla, coz  nasve dc uje tomu, z e s my m telefonní m c í slem 

bylo pote  jes te  nakla da no. Zpra va byla ve zne ní : 

„ORTEL CI TOV: Zdraví m vs echny ortela ky v sobotu 1.4. 2016 je konec ne  koncert u La di v Cí tove . 

Otevr eno bude uz  od 16 hod bude pro Va s pr ipraveno venkovní  i vnitr ní  posezení  s grilova ní m a 

muzikou!!!!! Tak doraz te co nejdr í v ať naladí me co nejleps í  atmosfe ru te s í m se Va s La ďa“ 

Pr ed osmou hodinou jsem dorazil na mí sto kona ní , do hostince U La di v Cí tove  nedaleko 



18 

 

Me lní ka. První  ve c, kterou jsem zaregistroval, byl policejní  dohled, ktery  me l podobu dvou 

policejní ch aut, ktera  v pravidelny ch intervalech projí z de la okolo hostince. Po vstupu do 

hostince pr edkla da m vstupenku a procha zí m kontrolou stran nepovoleny ch pr edme tu . Po 

vstupu do sa lu jsem pr ekvapen ru znorody m sloz ení m publika. To jde napr í c  ve kovy m 

spektrem, od de tí  k na vs te vní ku m du chodove ho ve ku. Publikum je z velke  c a sti ode no do 

merchandisingu20 kapely, se ktery m se pr ed vstupem do hlavní ho sa lu obchoduje. Vy jimku 

tvor í  skupina pr ibliz ne  sedmi lidí , muz u  i z en, kter í  na sobe  mají  uniformu s c eskou 

kamufla z í  , ktera  je na rameni opatr ena na s ivkou Na rodní  domobrana. Jeden z nich drz í  asi 

tr i metry dlouhe  bidlo s vlajkou C eske  republiky. 

Koncert zac í na  kra tce po osme  hodine  pí sní  Hra z, kterou kapela hraje bez pr í tomnosti 

frontmana na sce ne , ale jeho hlas zní  z reproduktoru . Na po dium vystupuje Toma s  Ortel ke 

konci pí sne , kterou s kapelou jiz  dokonc í  a na sledne  se ví ta  s publikem a de kuje za u c ast. Pote  

na sleduje pa smo pí sní  v c es tine  s na zvy jako – Sviní m, Defenestrace nebo Mes ita. Ta je 

uvedena proslovem o tom, z e isla m nema  v C eske  republice mí sto a s kapelou ji hlasite  zpí va  

cely  sa l. Je to vrchol cele ho pr edstavení . Zvla s tní m momentem jsou dve  instrumenta lní  

poloz ky v programu: jednou je bubenicke  so lo a druhou je Ortelova rockova  u prava skladby 

Vltava od Bedr icha Smetany. 

Kapela je ode na do sve ho vlastní ho merchandisingu, coz  je krome  bubenicke ho so la be hem 

vystoupení  Ortelu, dals í  typicky  atribut hard and heavy sce ny osmdesa ty ch let. Sa m frontman 

ale az  okate  pr ipomí na  zpe va ka kapely Sabaton, Joakima Brode na, ať svy m na centimetr 

str iz eny m c í rem, tak c erny m tric kem a kapsa c i s bí lo-c ernou pola rní  kamufla z í . Nejsem 

schopny  vysledovat za me r, ale indicií  by mohly by t historicky zame r ene  texty kapely Sabaton, 

da l me  pove domí  o te to kapele nesaha . Bubení k je jediny  c len (krome  druhe ho kytaristy, ktery  

v Cí tove  nebyl pr í tomen), ktery  ma  dlouhe  vlasy, konkre tne  az  na za da, baskytarista ma  krats í  

pros edive le  c í ro, kla vesista dels í  str ih pr es us i a c elo a kytarista ma  kra tky  cca centimetrovy  

str ih a ope t pola rní  kamufla z , jenomz e kraťasy. Kytarista a kla vesista jsou o pozna ní  mlads í  

                                                 
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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nez  kolegove , dost moz na  bych je tipoval na dvaca tní ky a bubení k by se vzhledem mohl blí z it 

tr ica te mu roku. Kapela neverba lne  komunikuje vyzy va ní m publika k potlesku, konkre tne  

vybí zení m ma va ní m rukama. To se v pru be hu koncertu objeví  u vs ech c lenu . Baskytarista je 

pohybove  nejaktivne js í m c lenem, c asto pr echa zí  po dium, souhlasne  az  pochvalne  si pokyvuje 

s frontmanem, kdyz  kytarista zpí va  a c asto nasazuje drsny  vy raz, to kdyz  na sve  s estistrunne  

baskytar e sjede na onu hlubokou H strunu. Jeho mj. opakem by mohl by t kla vesista, ktery  

obc as zvedne ruce do vzduchu a tleska , jelikoz  jeho na stroj mu v tomhle ohledu prostor pro 

kreativitu neposkytuje. Frontmanu v neverba lní  projev pak sesta va  z bití  se do prsou, 

ukazova ní  ukazova c kem na cele  publikum a las kovne  pomrka va ní  po fanynka ch. Kdyz  pr ijdou 

na r adu pí sne  bez basy a elektricky ch kytar, nec inní  hudební ci ztlumí  na stroje a zepr edu je 

pr imknou k te lu. 

Za ve r vystoupení  (pokaz de  – jak jsem pozde ji zjistil) zahrnuje skupinovou fotografii, kdy 

kapela dr epí , aby pr es ne  bylo vide t publikum. Pr ed odchodem z po dia kapela poda  pa r rukou, 

rozda  pa r objetí  a memorabilií  – kytarista trsa tka, bubení k rozhazuje palic ky a baskytarista 

smotanou basovou strunu. 

Vzhledem k tomu, z e jsem na koncerte  Ortelu byl poprve , me  ne kolik momentu  performance 

zaskoc ilo. K te mto momentu m patr ilo zjis te ní , z e vlastne  kaz da  pí sen  je uvedena ne jaky m 

proslovem, ktery  publikum odme n uje potleskem. Dals í m pr ekvapivy m momentem bylo 

frontmanovo pr a ní  k narozenina m jedne  z fanynek, ktere  zpe va k ve noval pí sen  s na zvem City. 

Be hem performance dos lo i k osve tlení  pr í tomnosti pr í slus ní ku  Na rodní  domobrany. Zpe va k 

jim v jednom z proslovu , tentokra t pr edstavují cí  pí sen  s na zvem Legie, vyja dr il sympatie a 

tuto pí sen  jim ve noval. Jak se v pru be hu me ho vy zkumu proka zalo, spolupra ce Ortelu a 

Na rodní  domobrany saha  da l nez  za proste  vyja dr ení  sympatií  v jednom proslovu. 

V Cí tove  jsem se choval stejne  jako ostatní  fanous ci a striktne  pro akademicke  u c ely por í dil 

na mobilní  telefon dve  videa, z nichz  obe  jsou pr í lohou te to pra ce, protoz e mi slouz ily 

k analy ze 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 u vod by bylo na mí ste  uve st, z e v Nove m Boru jsem nebyl poprve , jako alergologicky  

pacient jsem tra vil notnou c a st poc a tku my ch puberta lní ch let v nedaleke m Cvikove , kde se 

nacha zí  le c ebna obdobne  nemocny ch pacientu  a tak ví m, z e je to kraj skoupy  na pracovní  

pr í lez itosti a u padek skla r ske ho pru myslu se na kraji pravde podobne  podepisuje. Skla r ske  

uc ilis te  v Nove m Boru, kde se skla r ske mu r emeslu uc ila velka  c a st mla dez e z pr ilehle ho okolí , 

jiz  nefunguje. O pracovní ch vyhlí dka ch na C eskolipsku bude r ec  i pozde ji, na koncerte  jsem 

totiz  hovor il s mladí kem z C eske  Lí py.   Pracovní  podmí nky a pr í lez itosti tvor ily ve ts inu nas í  

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, 

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 
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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,  pro me  ste z ejní  odlis ností  od minule ho koncertu bylo nava za ní  konverzace s jední m 

z fanous ku . Pr istoupil jsem blí z  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,  mladí k 

mi  sde lil, z e se jmenuje Pavel, je ze sousední  C eske  Lí py, na koncert pr ijel take  sa m,  naposledy  

byl na Ortelu u Hradce Kra love ,  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. 

 

 

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  mi  doporuc oval, 
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(sde lil jsem mu, z e momenta lne  nepracuji na plny  u vazek) abych vyuz il take  pracovní  

pr í lez itost v Kvasina ch. 

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 Cí rkvicí ch jsem si tentokra t vyzvedl osobne , ty den pr ed kona ní m 

akce v hostinci Na Vy letne , ktery  sdí lí  budovu s Cí rkvickou sokolovnou, kde se konal koncert. 

Koncert se od pr echozí ch lis il pouze v tom, z e tentokra t akci zahajovala pr edkapela. Ta se 

setkala  vesme s s  negativní mi reakcemi a na publiku bylo zna t, z e pr is li na hlavní  program 

vec era, na koncert kapely Ortel. Jejich vystoupení  bylo velmi podobne  jako v Cí tove , se 

stejny m playlistem, jen bez pauzy. Frontman se ope t dotkl te matu milita rní ch organizací , a to 
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ope t 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 

 

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

 

Na mí sto kona ní  koncertu jsem se vydal pr ed sedmou hodinou a vycha zel jsem od hlavní ho 

na draz í  v Plzni. Sa l Alfa se nacha zí  na ulici Americka  v centru Plzne , jedna  se o spolec ensky  

sa l v druhe m patr e domu, urc eny  k por a da ní  plesu , pr ehlí dek i koncertu . V pr í zemní m patr e 

se nacha zí  restaurace Alfa a v sutere nu domu rockovy  klub Rebel, ktery   je ve spra ve  Toma s e 

Ortela. K sa lu Alfa je to pr ibliz ne  15 minut, stac í  jen pr ejí t Radbuzu a vydat se vzhu ru 

Americkou. Kdyz  jsem sta l na pr echodu za mostem pr es r eku, minul me  autobus, jenz  me l za 

oknem c erveny  kr í z  s logem kapely Ortel. Na mí ste  na me  c eka  mu j doprovod, zna my  ze s koly, 

od ktere ho  jsem obrz el sms, z e jiz  c eka  ve fronte . Kdyz  jsem ale dorazil na mí sto, nemohl jsem 

ho pr ed Spolec ensky m sa lem Alfa (da le jen Alfa ale nezame n ovat s Divadlem Alfa,  coz  jsou 

dve  odlis na  mí sta) nají t, az  kdyz  na me  kr ikl z fronty c í tají cí  hruby m odhadem pr es 500 lidí , 

jsem si vs iml, z e stojí  te me r  na její m konci. Bylo ne kolik minut po sedme  hodine  a do sa lu se 

jes te  nepous te lo. Tak si se svy m spolec ní kem zapalujeme cigaretu a da va me se do r ec i. Mu j 



25 

 

spolec ní k (da le jen Jaromí r) mi sde luje, z e autobus, ktery  jsem potkal po ceste , dorazil pr í mo 

pr ed vchod do Alfy a byl plny  fanous ku  z Prahy, Pardubic a okolí , coz  jsem na sledne  zjistil na 

facebookove  skupine  ''ORTEL - Oficia lní  FAN KLUB plzen ske  kapely''22. 

I kdyz  jsem se po pr í chodu zar adil  te me r  na  konec fronty, za deset az  dvacet minut jsme byli 

v její  polovine , a to jsme se neposunuli o krok. Fronta se sta le prodluz ovala  az  na trojna sobek 

a do sa lu se zac alo vpous te t az  v 19:15. Fronta postupovala velice pomalu, a pr estoz e jsme s 

Jaromí rem kour ili a vedli vlastní  konverzaci, nes lo ignorovat de ní  kolem na s. První m 

vytrz ení m z me  u navou zpu sobene  letargie bylo skandova ní  na zvu kapely, ktere  me lo 

ve ts inou velmi kra tke  trva ní  (ne ví ce nez  deset opakova ní ). Dals í  skandova ní  probí halo 

formou tzv. odpoví da ní  zna me ho z fotbalovy ch kotlu : „Co sme?“ „Ortel!“ (tr ikra t az  pe tkra t). 

Fronta se v 19:15 sice rozhy bala, sunula se ale ve velmi dlouhy ch intervalech, be hem ktery ch 

lide  odbí hali napr í klad do turecke ho kebab bistra a pizzerie pr es ulici, kde se jich vystr í dalo 

jiste  okolo dvaceti (nedbaje toho, z e toto je pra ve  jeden z aspektu  onoho v Ortelove  

terminologii tzv. „multi-kulti sve ta“, proti ne muz  agitují ). 

Rovne z  nes lo pr eslechnout ne ktere  konverzace probí hají cí  v nas í  te sne  blí zkosti. Napr í klad 

za na mi sta l ve fronte  jeden te z ko pr eslechnutelny  stars í , asi s edesa tilety  muz , ktere mu 

naslouchali a pr itaka vali dva dals í  muz i a dve  z eny podobne ho ve ku. Muz  hlasite  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 podezr ele konkre tní  informace se setkala s pochvalny m uzna ní m skupinky. Stejny  c love k 

pak nahlas prona s í  i dals í  tvrzení . Napr í klad, z e ví , kdo de la  Ortelu pr edkapelu: ,,David 

                                                 
22https://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 

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
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Koller!“ nac ez  jeho spolec ní k doda va : ,,To bych si vzal ne jaky  vají c ka!“24. Cela  fronta pr ed Alfou 

budila celkem poprask, na frontu dohlí z eli tr i policiste  a obc as okolo projel vu z sta tní  policie. 

Z oken naproti restauraci Alfa koukají  zve daví  mí stní  roms tí  obyvatele , coz  stejny  muz  ope t 

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

jako já?“ Pote  prohla sí , z e je ra d, z e dnes pustili (Jir í ho) Kají nka.25 Jeho vrstevní ci pochvalne  

pr ikyvují . 

Kdyz  jsme se ve fronte  dosunuli pr ed vchod, coz  bylo ne kolik minut po osme , zjistili jsme, z e 

stejne  dlouha  fronta vede ke vchodu i z druhe  strany. Fronta se vlekla opravdu pomalu, a kdyz  

jsme se dostali do vchodu a zac ali stoupat do schodu   pr es pr í zemní  chodbu, prostor se zac al 

stí sn ovat. Jedna z ena po mne  posí la  informaci, z e koncert nezac ne, dokud nebudou vs ichni 

uvnitr . To uklidnilo obavy mnoha c ekají cí ch, zac a tek koncertu byl pr eci jen avizova n od 20:00. 

S Jaromí rem jsme si uve domili, z e papí rova  vstupenka, kterou jsme zakoupili v pr edprodeji, 

bude u vstupu znehodnocena a tak si ji jes te  ve fronte  fotí me, protoz e na ní  je sde lení  , 

informují cí  o tom, z e vs echny rekvizity uz ite  pr i vystoupení  jsou nefunkc ní  repliky. 

 

6Upozornění na vstupence na koncert v Plzni 

                                                 
24David 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/S-Ortelem-NEhrajem-1024291874260419/?fref=ts 
25Koncert byl 20. května a Jiří Kajínek, odsouzený za nájemnou vraždu, byl, díky prezidentově milosti, propuštěn 23. 

května. 

https://www.novinky.cz/kultura/394626-david-koller-nebude-vystupovat-tam-kde-hraje-ortel.html
https://www.facebook.com/S-Ortelem-NEhrajem-1024291874260419/?fref=ts
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Pr í zemní  chodba ma  ova lny  tvar, vlevo od fronty je vstup do pr í zemní  restaurace, vstup do 

sutere nu, do Ortelova klubu Rebel, a jes te  jedny dver e, vedoucí  nezna mo kam. Po prave  strane  

jsou  pa nske  a da mske  toalety a poboc ka firmy na reklamní  tisk a kopí rova ní . Dver e v ova lne  

pr í zemní  chodbe  jsou tzv. ''lí tac ky'' a proto se c as od c asu ozve ra na, to jak s nimi ne kter í  i 

podnapilí  fanous ci pras tí  o zeď. 

Jiz  pr ed domem jsem vide l ne kolik pr í slus ní ku  Na rodní  domobrany, organizace vzpomí nane  

v Cí tove  u Me lní ka.  V chodbe  potka va m ope t jednoho z pr í slus ní ku , stars í ho, vysoke ho, 

pros edive le ho pa na v c eske  kamufla z i, ktery  se me  dotazuje, zda bych ho nepustil pr ed sebe. 

Ve fronte  jsem zaslechl informaci, z e Na rodní  domobrana neplatí  vstupne , to ale nejsem 

schopen ove r it. Domobrance pous tí m, stejne  tak i ostatní  lide  stojí cí  pr ede mnou. 

Domobranec se mne i kolemstojí cí ch pta , zda jsou jes te  lí stky a jestli ho do sa lu pustí , kdyz  on 

lí stek nema . To se mi zda  jako nepravde podobne , protoz e koncert je dozajista vyprodany . 

Nicme ne  pote , co se domobranec prodral frontou, uz  se nevra til. Na tom, z e domobranci 

vstupenku nepotr ebují , moz na  ne co pravdy bude. 

Po chodbe  na sleduje dals í  zu z ení , schody do vys s í ho patra. Ne kter í  lide  dokonce postupují  

proti fronte  a opous tí  sa l, coz  není  snadny  u kol. Na sleduje mezipatro, odkud uz  je vide t vstup. 

Zde uz  je stí sne nost opravdu extre mní , lide  se tlac í  ke vstupu. Kdyz  konec ne  vystoupa me ke 

vstupu, procha zí me kontrolou na zbrane . Nejdr í v se na s ochranka pta , zda zbrane  ma me, coz  

negujeme a podstupujeme ''pros acova ní ''. Z fronty se ozy vají  vy tky ve smyslu, jake  asi zbrane  

mu z eme mí t? „Nám sem choděj kluci s tonfama26 a s nožema“, reaguje c lenka ochranky. Z a dne  

zabavene  nepovolene  pr edme ty ale nevidí me. (U c ast na koncertu s utajeny m pu lmetrovy m 

obus kem s drz adlem za pasem na m s Jaromí rem pr ijde pr inejmens í m podivna .) Postupujeme 

pr es kontrolu do chodby cca 4x8 metru . Ví ta  na s kr ik pr í slus ní ka ochranky: „Takhle to nejde! 

To tady bude jak v udírně za chvíli!“, kr ic í  na kur a ky, kter í  naposledy zoufale s lukují , protoz e 

pra ve  zjistili, z e v sa le se kour it nesmí . Do toho se prodí rají  lide  na toalety. Stí sne nost zde 

naby va  sve ho absolutní ho vrcholu a konec ne  zjis ťujeme, proc  fronta postupuje tak pomalu. 

Vs ech 1500 u c astní ku  koncertu musí  projí t pr ibliz ne  metrovou mezerou mezi sta nkem s 

merchandisingem a zdí . 

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

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tonfa
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Za tí mto zu z ení m konec ne  dosta va me pa sku na ruku a jsme vpus te ni do sa lu, ktery  se zda  by t 

jiz  ze dvou tr etin plny . Ve fronte  jsme stra vili dve  hodiny c iste ho c asu, do sa lu jsme se totiz  

dostali po deva te  hodine . (Rovnou se zar azujeme do fronty na pivo, ktere  bereme po dvou, 

nezda  se totiz  rea lne  odejí t ze sve ho mí sta a vysta t be hem koncertu frontu znovu.) 

Koncert zac í na  kra tce pr ed pu l desa tou - hodinu a pu l po  avizovane m zac a tku.. Stojí me 

pr ibliz ne  pe t metru  pr ed str edem po dia a ja  se svy mi sto sedmdesa ti centimetry nevidí m, co 

se na ne m de je od pasu hudební ku  dolu . 

Sta lí  c lenove  kapely jsou oblec eni ve stejne m outfitu, coz  je khaki zelene  tric ko s logem kapely 

- lebkou s c esky m lvem na c ele a zkr í z eny mi hna ty. Vs ichni sta lí  c lenove  kapely, tedy oba 

kytariste , bubení k, kla vesista, baskytarista zpe va k ma jí  levou polovinu tva r e s rafovanou 

c ernou a khaki barvou. Vy jimkou je houslistka, obc asny  doprovod kapely na akusticky ch 

vystoupení ch, oblec ena do forma lní ch vec erní ch u zky ch dlouhy ch s atu  c erne  barvy. 

Bubení k je ope t ve str edu zadní  c a sti sce ny a po kaz de m jeho boku vedle bicí  soupravy stojí  

jedna doprovodna  zpe vac ka. Za za dy bubení ka je mí sto plachty s logem kapely pla tno, na 

ktere  je be hem koncertu promí ta na prezentace odví její cí  se od seznamu pí sní  hrany ch be hem 

performance. Pr ed bicí  soupravou stojí  houslistka. Kla vesista stojí  na prave  strane  sce ny  a 

ma  kla vesy zahaleny maskovací  sí tí . Po obou strana ch po dia jsou vystave ny reproduktory a 

po vnitr ní  strane  reproduktoru  stojí  dva muz i ode ni do c eske  kamufla z e s barety a drz í  vlajky 

s jiz  zmin ovany m logem kapely Ortel. Tito dva muz i disponují  neobyc ejnou silou a vy drz í , 

jelikoz  stojí  v u plne  stejne  pozici cely  koncert. Tolik k popisu sce ny v podobe , jak jsem na ni 

vide l ze sve ho mí sta. Po skonc ení  koncertu jsem me l moz nost prozkoumat sce nu zblí zka. 

Sce na byla ''nastavena'' r adou stolu  a nahrazovala tak rampu. Tyto stoly a vlastne  vs echny 

hrany sce ny byly obestave ny pytli s pí skem jako bojovy  val. Po strana ch bicí  soupravy byly 

umí ste ny repliky minometu . Z e jsou to repliky, usuzuji z informace uvedene  na vstupence, 

ktera  informovala o tom, z e „ves kere  rekvizity pouz ity pr i vystoupení  jsou nefunkc ní  

repliky“27. V leve m zadní m rohu se nacha zelo stanovis te  perkusionistu , hra c e na tympa ny a 

triangl. 

                                                 
27Fotografie útržku vstupenky 
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7Zpěvákův outfit na koncertě v Plzni28 

Kapela zac í na  hra t ale klí c ova  osobnost vec era, lí dr performance, Toma s  Ortel, zatí m není  

vide t, protoz e první  c a st první  pí sne  koncertu – Hráz – zpí va  ope t zpoza sce ny: 

 

 „R í kají  mi va lka taky nena vist a zlost...moje druhy  jme no bejva  posedlost 

sve domí  me  hlí da  , hlí da  ... abych nevyrost 

Oc i plny  hru zy a strachu plny  sny umr eli mi mu zy a pak sec etli se dny 

Odpustte  mi prosí m prosí m, z e nejsou poslední  

Nebudu va s  soudce ani nebudu va s  kat sa m si na sve  louce ma m co vykydat 

Zame st svoje prahy, prahy kaz dej by me l ude lat 

Vs echny idea ly tr epí  se jak nit... vlajky co by vla ly kdo ma  uchopit 

tak se va s pta m lide  – lide  ... kterou stranou jí t 

Zmar eny  jsou pla ny pos lapany  tradice otevr eny  bra ny barevny  ulice 

z e umí me mlc et mlc et ... to me  tra pí  nejví ce 

Cí tí me se vini u z  pouhou mys lenkou kolik je tu sviní  co perlama se cpou 

az  v posmrtny ch sí ní ch sí ní ch ... snad procitnou…“29 

 

Toma s  Ortel pr í cha zí  na sce nu, zpí vají c druhou c a st pí sne : 

 

„Mu j uzavr enej sve t nutí  pr emy s let lidi kolem me  co pu jdou jednou vpr ed 

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

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

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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Tu pomyslnou hra z pr ekroc í  jen c as jsou slys et kroky dnu  co pojí  jeden hlas 

Uzavr enej sve t není  cesta zpe t az  dav bude z na s protrhneme hra z.“30 

 

Po u vodní  pí sni zpe va k ví ta  vs echny u c astní ky 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 

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 sta t ve stí nu, nepoznat s pí nu a do nic eho nestrkat nos 

hlavou jen ky vat, s nic í m nehy bat a zamknout se, jakmile pr ijde noc 

tohle nede la m, v koute  neseda m, nemí nim se o sebe ba t 

kdyz  je hustej vzduch, agresivní  duch nutí  me  u kaz dy  bitky sta t 

 

REF. Ja  jsem nevinnej - vz dyť si o to r í kal sa m 

ja  jsem nevinnej - za co tady pykat ma m 

ja  jsem nevinnej - no tak sakra ve r te mi 

ja  jsem nevinnej - kr ic í m mezi mr í z emi - mezi mr í z emi!!! 

 

Jednou k vec eru, v ulic ní m s eru moje sve domí  mi radilo klid 

zrovna proti mne , a tak podivne , zahlí d jsem c tyr i chlapy jí t 

tak jsme se potkali, nara z ky padaly, ja  zdrz el jsem se projevu  

vs ak mí ra pr etekla a cesta do pekla uka zala se te m pobudu m 

 

REF. 

 

Jizvy se hojí , ra ny pr ebolí , ale tahle noc se stala osudnou 

                                                 
30Ibid. 
31Přepis z terénní audio nahrávky 
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kdyz  se jeden z nich v boji sa m napí ch na svu j nu z , co drz el nade mnou 

de sne  r val a bil do zeme  ze vs ech sil, tohle mu snad sa m ďa bel pr a l 

musí m pravdu r í ct, krve c í m da l ví c, a ja  jak opar enej sta l 

 

REF.“32 

 

Toma s  Ortel dozpí va  refre n a de kuje 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 

Jes te  za potlesku publika Kapela zac í na  hra t pí sen  s na zvem, Co se to stalo?. 

 

Ta zem, co uz  odkve ta , kde stí ny bojí  se hnout, 

Tam zloc in se zaple ta  s noc ní  krajinou, 

tam otec se usadil a poc al z ivot mu j, 

fara r  se pomodlil – zde je domov tvu j, domov tvu j 

Tady se probouzí m a ope t usí na m, 

proz il pr es tr icet zim, v hlave  zmatek ma m 

Kolik je vs ude zla, ty stvu ry z ijou v na s, 

zvednuty  stavidla, nena vist nema  hra z 

 

REF.A ja  tu stojí m, jak cizí  vojí n, ope t se bojí m, z e mu z e by t hu r  

Kam se to z enem za velky m ve nem, proc  kaz dej druhej ma  u sebe nu z ? 

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

http://ortel.cz/tvorba/text-skladby-ortel-nevinnej-nevinnej
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Co se to stalo, stac í  jen ma lo, copak se musí me o vs echno rva t? 

Kolik je lidí , co se jen stydí  la sku svou ne komu najevo da t 

 

Soucit me  opustil po letech ztraceny ch, 

pr is el o spousty sil v bitva ch prohrany ch, 

otupen, bez zbrane  teď kr ic í m do davu , 

a zcela odevzdane  vstoupí m do svy ch snu , 

kde budou lide  chtí t c istou zemi svou, 

rozdí lnou ví ru mí t není  za branou. 

dosud vs ak na sve te  de ti hladoví  

touz í  po odvete  vrazi masoví 34 

 

,,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 zac í na  hra t pome rne  pomalou skladbu ve c tyr  c tvrťove m rytmu. 

 

Je to uz  pa r let 

co jako malej poslouchal jsem Kryla 

Je to uz  pa r let 

moje ma ma tenkra t okna zatemnila 

Je to uz  pa r let 

a ja  divil jsem se stejne  jako dneska 

Je to uz  pa r let 

co byla zaka zana  první  jeho deska 

 

A tak jak s el c as 

                                                 
34http://ortel.cz/tvorba/text-skladby-ortel-co-se-to-stalo-co-se-to-stalo 
35Přepis z terénní audio nahrávky 
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pr is la znova doba za kazu  a sankcí  

A tak jak s el c as 

mí sto patriotu  jsme jen s tvaní  psanci 

A tak jak s el c as 

donuceni z í t jen v u zkosti a strachu 

A tak jak s el c as 

zadupat na s chcete do hlí ny a prachu 

 

Pro svobodnou zem 

po staletí  nas i pr edci umí rali 

Pro svobodnou zem 

do va lek se lidi posí lali 

Pro svobodnou zem 

a pro svy  na zory a pro svobodu slova 

Pro svobodnou zem 

budu opakovat por a d zas a znova : 

 

Nechte  me  zpí vat, nechte nas e tony hra t 

stejne  se stane to co ma  se tady sta t 

zaka zat umlc et a ideje na m bra t 

to byste pa nove  na s museli zna t !!!36 

 

 

Skladbu na sleduje nads eny  potlesk, za ktery  zpe va k de kuje a pokrac uje v retrospektivní  reflexi vy voje 

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 

                                                 
36http://ortel.cz/tvorba/text-skladby-ortel-ideje-ideje 

http://ortel.cz/tvorba/text-skladby-ortel-ideje-ideje
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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 zac í na  hra t pí sen  Proble m, v ní z  dominuje kla vesovy  motiv a hutne  kytary: 

Snad jsou vs ichni slepí  a nekoukaj oc ima 

oni nevidí , nebo nechte j vide t tuhle s pí nu pod rukama 

Proc  ja  bych me l zpí vat o la sce a o mla dí  

vz dyť my hnijem v nas í  zemi v absolutní m bezpra ví  

 

Pomsta chutna  za studena poslechni si radu mou 

s horkou hlavou neuspe jes  ani s pe stí  sevr enou 

dokud se lid neprobudí  nenalezne r es ení  

kana ly se budou ztra cet a rozkra dat les ení  

 

Proble m to je kamara de to ví  kaz da  praba ba 

do gheta ať se podí va  cela  ta nas e vla da 

integrace nepoma ha  ani rady z Bruselu 

celej tenhle proble m spe je do velky ho pru seru 

 

Zaka z eme diskuze a pr ejmenujem jejich kmen 

na u r adech jednat s romem nikoliv uz  s cika nem 

tí mhle vers em dostal povel policejní  apara t 

                                                 
37Přepis z terénní audio nahrávky 
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ukonc ete produkci ja  z megafonu slys í m r va t 

 

Moz na  uz  si nezazpí va m, nedokonc í m mys lenku 

zastaví  me  zavr ou v cele, r eknou mi jen holenku 

kdybys hubu neotví ral nebyl bys na kolenou 

a nedr epe l v krimina le, kde uz  c ech je mens inou38 

 

Po dozne ní  pí sne  na sleduje potlesk a zpe va k pokrac uje ve svy ch proslovech, tentokra t na te ma 

kontroverzní ch textu  jeho pí sní : 

,,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 vyslýchali, 

různě jsme se museli dostavovat na policejní stanice,  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 bej, t protože psal 

se rok 2013 a my jsme křtili album Mešita!“39 

Pí sen  Mes ita zac í na  pr edehrou vybrnka vanou na c isty  zvuk elektricke  kytary a ke zpe va kovi 

se zpe vem pr ida va  cely  sa l: 

V zemi kr esťanu , mes ita stojí , 

Ať mi ne kdo z va s na to odpoví , 

Proc  kostel nestaví  v arabsky ch zemí ch 

A proc  zeme  ma  vs ude je pro smí ch? 

Je to prokletí , cí tí m se v zajetí  media lní ch lz í  

A strachem o de ti. 

Nebudu ti lha t i ty se budes  ba t 

Az  v burce budou sta t a modlitbu svou r va t. 

 

REF: 

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

http://ortel.cz/tvorba/text-skladby-ortel-problem-problem
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Cí tit se budou v pra vu 

Ti v tom c erny m ha vu 

U toc í  jen v davu a svatou va lku ctí . 

Pro Ala hovo sla vu, ur í znou ti hlavu 

Mají  jen o to snahu, zastavme s í lenství ! 

 

Cí tí m se podveden, kdyz  ti, co vedou zem, 

Diskutovat chte j s arabsky m vrahem. 

Xenofobní  strach bije na poplach 

R eknu jen pa r ve t 

"Nechci multi-kulti sve t!" 

 

Kde nena vist je ctnost a vraz da poslus nost, 

Kde ukamenujou klidne  z enu tvou, 

Tam kde trhavinou pravdu urc ujou, 

Tam roste c ernej kve t s na zvem Mohamed. 

 

3x REF40 

 

Po  skladbe  na sleduje bour livy  potlesk, jeden z dosud nejdels í ch a nejhlasite js í ch. Zpe va k se ope t 

vrací  k pr edstavova ní  sve  dosavadní  tvorby a nastin uje okolnosti, za ktery ch se ve stejne m prostoru 

jako dnes, kr tilo 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 celosvětový 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 

                                                 
40http://ortel.cz/tvorba/text-skladby-ortel-mesita-mesita 

http://ortel.cz/tvorba/text-skladby-ortel-mesita-mesita
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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 

 

Kapela zac í na  hra t skladbu Defenestrace, ktera  zac í na  pomalou pr edehrou, kterou hraje 

baskytara, klaví r a ví r ení  virblu ve stylu arma dní ch pochodu . Pote  zpe va k zvola : „Češi pojďte 

s náma!“ a na sleduje text: 

Mysl mou pustos í  a mu j strach ztra cí  sí lu a ja  da l do us í  budu vs te povat ti ví ru... 

Rovne  stu j naslouchej nenech mluvit lha r e pravdu svou v srdci me j plivni jim do tva r e. 

Rovne  stu j naslouchej nenech mluvit lha r e pravdu svou v srdci me j a plivni jim do tva r e. 

 

Lide  jsou neme nny  to jen okolnost je tvor í  bez zbroje brne ní  hleda me pr í kor í ... 

Kaz dej z va s je pak sa m svy ho s te stí  stu jce zvla s tní  dar byl na m da n, z e na sledujem vu dce 

Kaz dej z va s je pak sa m svy ho s te stí  stu jce zvla s tní  dar byl na m da n, z e na sledujem vu dce 

 

Strmej pa d a pak chlad chodní ku  jim patr í  v de jina ch moudro bra t to pomu z ena m bratr i... 

Nechcem da l s ostudou hrabat hubou hlí nu mluví m k va m s pokorou a vyzy va m k c inu 

Nechcem da l s ostudou hrabat hubou hlí nu mluví m k va m s pokorou a vyzy va m k c inu 

 

VYHA ZI ME JE ... budoucnost ja  vidí m temne  ... 

VYHA ZI ME JE ... rozkradac e c esky  zeme  ... 

VYHA ZI ME JE ... zhyne panska  arogance ... 

VYHA ZI ME JE ... poslední  to nas e s ance ... 

 

VYHA ZI ME JE ... budoucnost ja  vidí m temne  ... 

VYHA ZI ME JE ... rozkradac e c esky  zeme  ... 

VYHA ZI ME JE ... zhyne panska  arogance ... 

VYHA ZI ME JE ... poslední  to nas e s ance ...42 

 

                                                 
41Přepis z terénní audio nahrávky 
42http://ortel.cz/tvorba/text-skladby-ortel-defenestrace-defenestrace 
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Po dozne ní  pí sne  Defenestrace, ktera  konc í  zvola ní m: „Vyha zí me je!“, zpe va k uva dí , z e jedno 

album z koncertní  performance vynechají  a nastin uje, co bylo inspirací  nove ho alba 

s na zvem Pochoden : 

,,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, 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 ma  podobny  rytmus jako tango ovs em obohaceny  o zvuk rockove  kapely a 

na sledují cí  text: 

Elita, realita mrak lz í  a polopravd. 

Doslovna  rivalita mocensky ch skorovla d. 

Dus e tu kaz dodenne  svaza ci prodají . 

Sce na r e nate s ene  na obdiv da vají . 

Prosty  by t duchem zda  se, kdo sdí lí  obavu, 

drz et se ma me pra ce, nikoliv za hlavu. 

My ma me pr ece s koly a patent na rozum. 

Nede lejte z na s voly a chlastejte si rum. 

                                                 
43Přepis z terénní audio nahrávky 
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I prosty  c love k vidí , kam se sve t obrací . 

Na silí  zlo jen plodí , a to bez dotací . 

Mí sto aby se chte lo lid, jednotit a tmelit. 

Oko az  zaslzelo z vas ich herecky ch jelit. 

Budu se opakovat, a snad bu h dovolí  

hlavne  se napakovat, ka z ou pr ed kostely. 

K c emu jsou instituce a r a dy hrdinu m, 

kdyz  tyhle revoluce patr í  jen zlosynu m?44 

 

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

skladba elita byla, ovšem o 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 

 

Pí sen  Fales nej sve t zac í na  zvuky kostelní ch varhan, ktere  se pr erodí  ve sviz nou rockovou 

pí sen  s textem: 

 

Zda nlive  dokonalej. 

Vs echno co chces , mu z es  zí skat. 

Budes  tu spokojenej. 

Svine  za kamara dy, lehce zpí skat. 

Ses  ten vyvolenej. 

                                                 
44Přepis nahrávky z alba Pochodeň, dostupné z: 

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

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


40 

 

Rozumy druhy ch, tlac í  se ti do hlavy 

Navz dy zatracenej. 

Je ten va s  z ivot beze cti a odvahy. 

 

Fales nej sve t, plny  fales ny ch lidí  

Fales nej sve t, co do huby si nevidí  

Fales nej sve t a lacina  gesta 

Fales nej sve t, karma to ztresta  

 

Za vist buduje v na s 

nena vist dus e, namí sto snaz ení  

Pliva ní  jedu jde z na s 

Strojeny  u sme vy, naoko mrac ení  

Snaz s í  je tady kra st 

nez  ne co tvor it, natoz  pak hodnoty 

Necha va te se zma st 

Hnijte si blaze v tom bahne  sprostoty 

 

REF 2x 

 

Je to Fales nej sve t!!!46 

 

Po pí sni Fales nej sve t na sleduje potlesk, ktery  je uveden kriticky m proslovem o dnes ní m 

trendu online komunikace a socia lní ch sí tí : 

,,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) prosim vás, ten 

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

                                                 
46Přepis nahrávky z alba Pochodeň, dostupné z: 

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

 

Pí sen  Kybertoaleta zac í na  „rozvernou“ melodií , kterou hraje kla vesista na jedny ze svy ch 

kla ves se zvukem synteza toru, ktery  je v kontextu ostatní  tvorby vy jimkou. 

 

Tisí c lidí , tisí c chutí , zalí bit se nelze vs em 

V hlave  není  skoro k hnutí  pro mys lenky, kdo ja  jsem 

Proc  je snaha spojit davy, ktere  sotva najdou r ec  

Vas e virtua lní  vztahy - me ní  konverzaci v kr ec . 

 

Budem sede t proti sobe , v ruce drz et onen stroj. 

Da vat lajky proti vode , vyvola vat tr í dní  boj. 

Pod tou anonymní  tva r í  hledat dals í  ctitele. 

Pokr ivena  huba za r í , kdyz  ma  online pr í tele. 

 

Sma zni ho a zablokuj, tí m se vs echno vyr es í . 

Za pr ijetí  pode kuj, kdo te  zí tra pote s í  ? 

Pla cejte se v tomhle bla te , kde je fales  s tradicí , 

V kybertoalete  - s vyzvracenou stolicí . 

 

Svoji zeď si zahlcuju dojemny mi cita ty, 

Tu tva r , kterou ukazuju, hodnou je pro plaka ty. 

Slzet brec et a poc í tat, kolik sdí lení  to ma . 

Budu kaz dy ho tu ví tat, kdo je na tom jako ja . 

 

A tak v kobka ch zavr ení  tu vs ichni hy bat sve tem chcem, 

pro z ivoty zpackany  srdce s velky m apcesem. 

                                                 
47Přepis z terénní audio nahrávky 
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Otevr í t to okno, a teď windows nemyslí m, 

emoce nepolknout, a pod stromem nají t stí n. 

 

Zjistit,z e na vs echno zase bude c as. 

Vs imnout si, z e nejbliz s í ho ma me vedle na s. 

Okamz iky co se v kla vesnici zatratí , 

nejsou v instagramech ale v objetí .48 

 

Na sleduje potlesk, na jehoz  intenzite  je poznat, z e publikum pí sen  neslys í  poprve , protoz e 

jes te  pr ed kr tem k ne mu kapela na svu j kana l na Youtube vyve sila videoklip. Zpe va k 

pokrac uje v pr edstavova ní  pí sní  z nove ho 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, 

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 

 

Pí sen  OSA zac í na  zvukem akordeonu, ktery  ale kla vesista hraje na jednu ze svy ch klaviatur. 

 

Padla na ka men kosa, kdyz  pr is la na me  OSA, 

z e prej platit budu, kdyz  votevr u hubu 

a tak r í kal jsem si boz e i za slovo coz e, 

budu platit jak mourovatej. 

                                                 
48Přepis nahrávky z alba Pochodeň, dostupné z: 

https://www.youtube.com/channel/UCDBAE7Lo6tQMmI4Wmr1TExQ 
49Přepis z terénní audionahrávky 

https://www.youtube.com/channel/UCDBAE7Lo6tQMmI4Wmr1TExQ
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Vz dyť ja  mluvim tak c asto a ma m to uz  teď za sto, 

tohle neni sranda, r í kal i pan Janda. 

To snad abych pr estal mluvit a s lidma se bavit, 

tohle na me  poslal snad sa m rohatej. 

 

R ek jsem one  paní , ať odec te si z daní  

kaz dou mojí  ve tu i tu proti sve tu 

ale pak me  tak napadlo, z e kdyby se nekradlo, 

byl kaz dej druhej bohatej. 

 

Takz e jsme si pla cli, hned me  za to zka sli, 

prej slovo dobry  ra no, je registrova no. 

Ja  se teď uz  tr esu strachem, neb narvanej jsem hrachem, 

ja  nevim, odkud ma m 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 

 

Na sleduje pí sen  Znehodnocení . Ma  pomale  tempo a zac í na  zvukem klaví ru a vybrnka va ní  

kytar. 

Pro dus i zhrzenou, pro ty co s te stí  hledají . 

S anci promarne nou, a spousty snu  nesplne ny ch. 

Te z ko se doty ka  tuz eb a pla nu , chudí  sil. 

Jen ví ra v c love ka, bez ní  by te z ko ne kdo byl. 

                                                 
50Přepis nahrávky z alba Pochodeň, dostupné z: 

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

https://www.youtube.com/channel/UCDBAE7Lo6tQMmI4Wmr1TExQ
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Az  se ti dostaví  pocit, z e s te stí  odcha zí , 

druhou tva r  nastaví , kdo kamení m neha zí . 

Sa m v sobe  budes  mí t toho, kdo ti sí lu da . 

Cokoliv mu z es  chtí t a patr it k te m, co se nezna . 

 

REF 3x 

Bez ví ry a la sky, la sky k c emukoli, 

není  nikdy nic a nikdo, de j se co se de j 

Bez ví ry a la sky zu stanem znehodnocení , 

proto vs echnu sí lu sve ta 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 

 

Pr i performanci zpe va k mizí  pod u roven  mnou viditelne  c a sti po dia a neví m tedy jiste , zda 

klec í , sedí  nebo lez í , ale vzhledem k funera lní  tematice pí sne  by sede la tr etí  zmin ovana  

moz nost. Kytariste  naví c odkla dají  sve  na stroje a odcha zejí  ze sce ny, pote   se vrací  se 

zapa leny mi louc emi a postaví  se po boku sve ho kapelní ka, kde setrva vají  celou dobu. Na 

u vod pí sne  se rozezní  pohr ební  zvon a pí sen  hraje pouze baskytara, bicí  a piano. Bubení k 

pouze uda va  tempo c tvrťovy mi u dery na zavr enou hi-hat (doprovodny  c inel na ktery  

bubení ci hrají  svou pr irozenou rukou a dopln ují  rytmus kopa ku a virblu) Doprovodne  

vokalistky zpí vají  tklivou melodii a opakují  poslední  vers e sloky. 

Dosta l jsem slibu m svy m a pr ekroc il r eku 

Pohledem na na s  stí n je mi az  k vzteku 

                                                 
52Přepis nahrávky z alba Pochodeň, dostupné z: 

https://www.youtube.com/channel/UCDBAE7Lo6tQMmI4Wmr1TExQ 
53Přepis z terénní audionahrávky 

https://www.youtube.com/channel/UCDBAE7Lo6tQMmI4Wmr1TExQ
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Kolik jsi zanechal za na mi zloby (za na mi zloby) 

Ande l mi upadnul sa m do za huby (sa m do za huby) 

 

Prosí m za ande la o nova  kr í dla (o nova  kr í dla) 

Padly ho ande la co me  tu hlí dal (co te  tu hlí dal) 

V tu svatou nede li, ve chra mu boz í m (ve chra mu boz í m) 

Modlí m se ande li, ať v pekle neshor í m (ať v pekle neshor í )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 

Pí sen  ma  ope t pomale  tempo a zac í na  motivem hrany m na housle, ktery  je doprovozen 

vybrnka va ní m obou elektricky ch kytar s c isty m zvukem. 

Pomyslna  je to c a ra a na mapa ch c asto me ní  tvar. 

hlediska de jin se pak c asto sta va , z e vní ma na je jako dar. 

 

Není  to tak stras ne  da vno, co se c a ra stala oponou, 

otoc ilo se tu ra hno a ti co pr ekroc í  tak zahynou. 

 

Byla to pak velka  sla va, ploty bor ily se s odvahou. 

Se za padní m sve tem vznikla bra na a z kolen sta li jsme uz  na nohou. 

 

Otevr ena  jsou teď vra tka, kdo chce dovnitr , mu z e taky ven. 

Z pí smen EU zbyla jenom zkratka, a sta t za sta tem je tak popraven. 

 

REF: 

                                                 
54Přepis nahrávky z alba Pochodeň, dostupné z: 

https://www.youtube.com/channel/UCDBAE7Lo6tQMmI4Wmr1TExQ 
55Přepis z terénní audionahrávky 

https://www.youtube.com/channel/UCDBAE7Lo6tQMmI4Wmr1TExQ
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Za svou krajinu (za svou krajinu) 

Zem a rodinu (zem a rodinu) 

Prosí m svaty , ať identitu neztratí m! 

 

Bu h me  ochran uj (bu h te  ochran uj) 

Pr í liv zloc inu , (pr í liv zloc inu ) 

c asto zlaty ch, zemi c eske  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 vnímal, i 

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

 

Pr i performanci pí sne  Pochoden  na po dium po první m refre nu nastupuje pr es 15 

pr í slus ní ku  organizace Na rodní  domobrana. Frontman je na po diu ví ta  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, kter í  stojí  v popr edí , drz í  vlajky s logem organizace a vlajky C eske  republiky, ne kter í  z 

domobrancu  v pozadí  drz í  repliky u toc ny ch pus ek vz. 58 (z e se jedna  o repliky, ope t usuzuji 

z informace uvedene  na vstupence). Domobranci nehnute  stojí  be hem cele  pí sne . 

Tak tu ma te, co jste chte li, hladit jez ky po prdeli, rozmyslet si to me li dr í v, obc ane . 

Kritiky uz  omy vají , z palcu  s ra n ky vycucají , chví le, ktere  se tak bojí , nastane. 

                                                 
56Přepis nahrávky z alba Pochodeň, dostupné z: 

https://www.youtube.com/channel/UCDBAE7Lo6tQMmI4Wmr1TExQ 
57Přepis z terénní audionahrávky 
58Přepis z terénní audio nahrávky 

https://www.youtube.com/channel/UCDBAE7Lo6tQMmI4Wmr1TExQ
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Lide  ti se chytnou vs eho, ude la me z ne ho dr evo, byznys je na s  a ne jeho, ty to ví s . 

I kdyby se stokra t chte lo, zmasakrovat moje te lo, doka z u, aby se bde lo, uvidí s . 

 

Jednou se tu na rod vzbudí , ať bohatí  nebo chudí , to je pr esne  co va s prudí  va z ení . 

Nebude to dlouho trvat, nehodla m se obhajovat, mora lne  se stac í  chovat na zemi. 

 

Podvody a machinace, u platky a spekulace, prospe cha r ska  reformace ví te zí . 

Kdo ma  styky drz í  u sta, lehne si tak, jak si ustlal, vs echno se tu ovla da  jen pene zi. 

 

REF 2x: 

Do kamene vytesat, bok po boku budem sta t a c elit vas im lz í m! 

Jedy z nenaz rany ch tlam obrus ují  drahokam v srdcí ch vyhasly ch! 

 

C eka m, az  první  pochodne  vzplanou a pr estanem se ba t! 

Tuhle chví li pr edem danou az  si pra vo budem bra t! 

Zatí m mlc í  ona sí la, ktera  pohne vas í  hrou, 

v lidech roste nova  ví ra, z e je sve tlo za tou tmou, za tou tmou.59 

 

Po dozne ní  poslední ch to nu  pí sne  Pochoden  zac í na  houslistka hra t c eskou hymnu. 

Frontman s rukou na prsou, bez mikrofonu, zpí va . Publikum se rozpac ite  pr ida va . Po hymne  

pr icha zí  aplaus a skandova ní : „Ortel! Ortel!“. Housle ope t zac í nají  hra t so lo, tentokra t je to 

u vod pí sne  Zu stan  my m domovem. K houslí m se postupne  pr ida vají  kla vesy, baskytara a 

frontman zac í na  recitovat sloky te to pí sne . Refre n pak pokaz de  zazpí va . 

 

Ten kousek pu dy, 

tu zem, co rodnou nazy va m 

tolik lidí  z ivot za ní  poloz ilo 

ja  se teď sa m, sa m sebe pta m 

c í m to, z e c es ství  se z na s vytratilo 

                                                 
59Přepis nahrávky z alba Pochodeň, dostupné z: 

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

https://www.youtube.com/channel/UCDBAE7Lo6tQMmI4Wmr1TExQ
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kam pode la se soudrz nost 

kam zmizel onen cho r, 

ten cho r, co o sjednocení  zpí va  

coz  mora lku vlastencu  napadl mor 

slepy  je na rod, kdyz  tvrdí , z e se dí va  

tepla  voda tec e a plyn da va  jasny  plamen 

proc  zaobí rat hlavu starostmi, co bolí  

ma m snad jenom ja  na dus i ka men 

co mysl tí z í  a pa ter  drolí  

ne, nepr estanu budit vas e sve domí  a city 

zvla s ť v dobe , co nasta va  - mí  drazí  

nas e domovy, brzy budou jen kryty 

a za nimi na silní ci a vrazi 

 

zu stan  my m domovem, bez boju  a va lek 

zu stan  my m domovem, mou vlastí  matko ma  

prosí m zu stan  my m domovem, kr ic í m teď do da lek 

zu stan  my m domovem, mou vlastí  matko ma  

 

mí sto jednoty, pokory, sí ly a rozumu 

vla dnoucí  te lesa kapsy sve  mastí  

hleda me hodnoty ve sleva ch v konzumu 

a za branou vetr elci, zbrojí  svou chrastí  

az  nas e pama tky, klenoty pr edku  

v ruiny a popel se nadobro prome ní  

budeme zpí vat si te chto pa r r a dku  

se strachem v slza ch tis e a potají  

 

pozde  je prstem vlastizra dce znac it 

vlastí  uz  nebude tva  rodna  zem 

kterou na m pr edali de dove  nas i 

vybojovanou proti vs em 
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snad jednou mu j hlas uslys í , 

cely  ten na rod, pro ktery  dy cha m 

az  vy buchy sve tovy ch velmocí  utis í , 

zakr ic í  tato prosba ma  do ticha 

REF 3x60 

 

,,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 velke ho potlesku a skandova ní  jme na kapely ukla ne jí  na po diu. 

Zac í na  hra t instrumenta lní  nahra vka hlavní  melodie pí sne  Pochoden , pr es kterou zní  i 

reprodukovany  proslov frontmana Toma s e 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 sce ny odcha zejí  domobranci a na po dium pr icha zí  Ondrej D urica, slovensky  zpe va k, 

ne kdejs í  frontman slovenske  nacionalisticke  skupiny Biely odpor. Na D uricove  koncerte  v 

Nitr e se v roce 2016 dokonce objevil i slovensky  nacionalista Marian Kotleba, pr edseda 

politicke  strany Ľudova  strana Nas e Slovensko, ktery   se s u c astní ky kr tu louc il slovy: ,,Chcem, 

aby Slovensko bolo slovenske , Slovensko bolo kresťanske  a Slovensko bolo biele.“63 D urica 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 

                                                 
60http://ortel.cz/tvorba/text-skladby-ortel-zustan-mym-domovem-zustan-mym-domovem 
61Přepis z terénní audionahrávky 
62Přepis z terénní audionahrávky 
63https://www.youtube.com/watch?v=E28McbL1iYE minuta 10:30 

http://ortel.cz/tvorba/text-skladby-ortel-zustan-mym-domovem-zustan-mym-domovem
https://www.youtube.com/watch?v=E28McbL1iYE


50 

 

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 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, 
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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 

 

Sa lem bour í  potlesk a skandova ní  „D urica!“ a odpoví da ní  „Kdo jsme? Ortel!“. D urica kr tí  

album s ampan sky m. Ortel poda va  pokr te ny  nosic  do první  r ady a pr ijí ma  od D urici pr í pitek, 

ten pote  posí la  lahev da l kapele a vs em,  co jsou na sce ne . Slova se ope t ují ma  Toma s  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 

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 

Rozezní vají  se tympa ny stojí cí  v leve m zadní m rohu po dia, pr ida va  se piano a zac í nají  hra t 

                                                 
64Přepis z terénní audionahrávky 
65Přepis z terénní audionahrávky 
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motiv Smetanovy Vltavy. Verze kapely Ortel je i na nove m, zde kr te ne m albu. Tato 

performance je oproti pr edchozí m tr em koncertu m, ktery ch jsem se zu c astnil, obohacena o 

perkuse (tympa ny, triangl). 

Na za ve r cele ho pr edstavení  hraje cela  kapela instrumenta lní  hudební  motiv, do ne hoz  

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 reproduktoru  zac ne hra t Pochoden  a publikum tleska  do rytmu. Lide  

velice pozvolna opous te jí  sa l. Sta le se tleska , pí ska , skanduje. 

Po pr edstavení  jsme setrvali v sa le, nez  se vylidní , dali si jes te  jedno pivo a z blí zka 

prozkoumali po dium, ze ktere ho jsme ze sve  pozice be hem koncertu v podstate  nic nevide li. 

Frontman ohla sil, z e v klubu Rebel v sutere nu budovy bude probí hat autogramia da a tak jsme 

se na ni vydali.  V pr í zemní  ova lne  chodbe  jsem c ekal na Jaromí ra, az  si odskoc í  na toaletu a 

mezití m se se mnou dal do r ec i velmi vysoky  (pr es dva metry) fanous ek Ortelu v koz ene  

bunde . Pta  se, odkud jsem a tak sde luji, z e od Kolí na a pote  se k na m pr ipojil Jaromí r. Jaromí r 

se fanous ka snaz í  zeptat, jak se mu lí bil koncert, k fanous kovi se ale pr ipojí  jeho doprovod 

(z ena odhadem okolo c tyr iceti let), nac ez  vysoky  muz  ohla sil, z e jdou de lat de ti. Vydali jsme 

se tedy na autogramia du. Rockovy  klub Rebel je ve spra ve  Toma s e Ortela a konají  se zde akce 

s z ivou i reprodukovanou hudbou. Cely  prostor klubu ma  historicky  na dech, protoz e prostor 

de lí  pí skovcove  klenby, nacha zí  se zde i studna s kovanou mr í z í . V klubu bylo pr ibliz ne  sto lidí , 

ale byl rozhodne  obyvatelne js í , nez  nabity  sa l. Dali jsme si pivo (havlí c kobrodsky  Rebel, coz  

                                                 
66Přepis z terénní audionahrávky 
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je podle me  v Plzni s její m Prazdrojem jednoznac ny  projev rebelie) a pozorovali 

autogramia du. Na autogramia du dohlí z ela skupina Ortel Security (viz jejich tric ka), aby nikdo 

nepr edbí hal ve fronte  na podpis a fotografii a na to, aby me la autogramia da hladky  pru be h. 

Kapela vypada  uvolne ne , sme jí  se, vtipkují  a komunikují  s fanous ky. Kapela podepisuje nova  

alba kapely, zakoupeny  merchandise, c a sti te l a suveny ry ukor iste ne  na konci koncertu. Na loz  

suveny ru  byla tentokra t velmi bohata , bubení k po sa le rozhodil celou sadu podepsany ch blan 

na bubny, ne kolik pa ru  palic ek, kytariste  rozhazovali take  o pozna ní  ví ce trsa tek nez  jindy a 

baskytarista rozdal ne kolik strun na baskytaru. S blí z í cí  se pu lnocí  se klub vylidn uje, ale 

fronta neuby va . Dopí jí me pivo a vyda va me se s Jaromí rem vstr í c svy m noclehu m. 

 

 

6Pódiové rekvizity na koncertě v Plzni 
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3. Analytická část 

3.1. Analýza zvukové složky performancí  

Na sledují cí  c a st se bude ve novat rozboru obecne js í ch zvukovy ch charakteristik mnou 

sledovany ch hudební ch uda lostí . Nejprve je pr edvedu na pr í kladu zr ejme  nejzna me js í   

Ortelovy pí sne  Mes ita, její z  videoza znam je jednou z pr í loh te to pra ce. 

3.1.1. Příklad: Ortelova píseň Mešita 

Koncertní  provedení  skladby vz dy pr edcha zí  proslov, konkre tne  napr í klad 29. 4. 2017 v 

Cí rkvicí ch u Kutne  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 na sleduje obrovsky  aplaus a pr edehra pí sne . Pí sen  

zac í na  vybrnka va ní m akordu  C,G a F na c isty  (nezkresleny ) zvuk kytary a kla vesovou 

plochou se zvukem smyc cu , jez  kytaru doprova zí . C lenove  kapely, kter í  momenta lne  nehrají , 

mají  kytary sloz ene  na hrudi a hledí  do da li. Zpe va k zpí va  text, doprova zen publikem, jez  

velmi dobr e zna  slova. První  refre n je odde len ví r ení m na c inel a pí sen  pokrac uje 

v poklidne m duchu pr es druhou sloku az  do zvola ní  ''Nechci multi-kulti sve t!'', ktere  si 

zpe va k jakoby odplivne do zeme , nac ez  se pr ida va  cela  kapela a refre n zní  cely m sa lem. 

Kytariste  hrají  jiz  se zkresleny m zvukem a hrají  nejspí s  barre  nebo power akordy pro 

hutnost zvuku. Refre n se do konce pí sne  opakuje jes te  tr ikra t a zpe va k ne ktere  vers e 

vynecha va  a jakoby nastavuje mikrofon publiku, aby mohlo zpí vat. Gesta zpe va ka mí sty 

na sledují  text, napr í klad pr i vers i, ''pro Alla hovu sla vu, ur í znou ti hlavu..'' prstem naznac uje 

podr ezane  hrdlo.  Publikum zpí va  od zac a tku do konce, na zac a tku, v komorne js í  c a sti se 

mí sty objeví  zapalovac , vlají  vlajky, buď c eske  nebo regiona lní ch fanclubu  kapely a lide  se 

kole bají  v rytmu ze strany na stranu. Prome na pí sne  pr ed druhy m refre nem pak nevyr c ene  

vybí zí  publikum ke ska ka ní  a celkove  bujar ejs í mu projevu. Pí sen  ma  v podstate  jen dve  

sloky o c tyr ech vers í ch a pe tkra t opakuje refre n, coz  da va  dohromady dve  a pu l minuty 

stopa z e. Ze tr ech performancí  se, vy s e popsane mu standardu, vymykala jenom ta z Nove ho 

Boru, protoz e konec pí sne  na sledovalo skandova ní  sloganu: ''C echy C echu m!'', coz  ale byl 

atribut pouze novoborske ho publika. 
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Pí sen  Mes ita je nesporne  jednou z te ch, ktera  kapelu Ortel dostala do s irs í ho pove domí  a s 

její  pomocí  naverbovala velke  mnoz ství  nove  pr í chozí ch fanous ku . Text te to pí sne  je totiz  

postaven na zjednodus ova ní  migrac ní  problematiky, domne le  islamizaci Evropy a skrze tato 

te mata apeluje na elementa rní  a snadno vyvolatelnou lidskou emoci – strach. Pí sen  definuje, 

kdo jsme my (''V zemi kr esťanu , mes ita stojí ...''), definuje, kdo jsou oni (''...Ti v tom c erny m 

ha vu...,...Pro Alla hovu sla vu, ur í znou ti hlavu...'') nechybí  ani vymezení  se proti ope t domne le  

pro-imigrac ní  politice sve  zeme  (''Cí tí m se podveden, kdyz  ti, co vedou zem, diskutovat chte j, 

s arabsky m vrahem...''). A v neposlední  r ade  nechybí  ani u derny  slogan (''Nechci multi-kulti 

sve t !''). ''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 odpove dí  reaguje na ota zku modera torky Zuzany Bubí lkove , zda je pí sen  

opravdu tak radika lne  proti isla mu, to ale Ortel neguje s tí m, z e Mes ita funguje na stejne m 

principu jako z urnalistika informují cí  o zve rstvech isla msky ch radika lu  a vlastne  se i diví , z e 

me dia nestojí  na stejne  strane  jako on. Pokud se vra tí me ke sloganu ''Nechci multi-kulti 

sve t!'', ktery  je za prve  nejhlasite ji vykr ic eny m sde lení m skladby Mes ita a za druhe  figuruje 

na oficia lní m merchandisingu kapely (viz. Foto), bude se na m zda t pr inejmens í m zvla s tní , z e 

se od tohoto tvrzení  distancuje. Ve zmin ovane m rozhovoru pro ra dio Impuls r í ka , z e onen 

slogan je nekompletní  bez dove tku: ''Kde nena vist je ctnost a vraz da poslus nost...''. Tento 

dove tek ale na merchandisingu kapely nenajdeme. 

3.1.2. Obecné charakteristiky 

Obecne  hudební  stra nka vystoupení  Toma s e Ortela s kapelou osciluje mezi tr emi rovinami – 

první  polohou kapely je energicky , rychly  heavy-metal/hard-rock, druhou jsou pí sne  

pomalejs í ho ra zu az  rockove  balady, mnohdy doprova zene  jenom kla vesami c i akustickou 

kytarou a poslední  polohou jsou skladby, ktere  nepocha zí  z pera Toma s e Ortela. Do te to 

kategorie r adí m coververze (instrumenta lní  Vltava, Glory Glory) a bubenicke  so lo. 

První  poloha Ortelovy hudby zame stna va  celou kapelu, kytary mají  zkresleny  zvuk 

lampovy ch zesilovac u , bubení k c asto uz í va  dvojpeda l (oproti single peda lu basove ho bubnu 

ktery  je ovla da n pr irozenou nohou umoz n uje na basovy  buben hra t obe ma nohama a 
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dosa hnout jak vys s í  rychlosti hry, tak ve ts í  variabilitu breaku 69). V Cí tove  nebyl pr í tomen 

jeden z kytaristu , a tak hra l doprovody frontman, na akustickou kytaru. So lovy  kytarista 

hraje cely  koncert na kytaru znac ky Jackson, coz  je znac ka kytar, zpravidla uz í vany ch v 

hard/heavy hudbe . Kla vesista pr ed sebou ma  stojan, na ktere m lez í  dvoje elektricke  kla vesy, 

pravde podobne  kvu li variabilite  zvukovy ch moz ností  nebo moz nosti hra t kaz dou rukou na 

kla vesy s jiny m zvukem. Nema m absolutní  sluch, ale myslí m si, z e vs echny skladby jsou 

hrane  ve standartní m E lade ní  s tí m, z e baskytara disponuje H strunou. To se da  

vypozorovat ze hry kytaristy, ktery  c asto uz í va  power-akordu , coz  jsou akordy bez tercie, 

jsou to tedy dvojzvuky, ktere  po prohna ní  lampovy m zesilovac em poskytují  tvrdy , zkresleny  

ale pr esto konkre tní , dobr e c itelny  zvuk. Tuto polohu Ortelovy hudby bych zvukove  

pr irovnal ke kapela m, jako jsou Citron, Vitacit nebo Kreyson, tedy c esky m  metalovy m 

ikona m osmdesa ty ch let minule ho století .  Vzorovy mi skladbami v te to poloze jsou vy s e 

zmin ovane  pí sne  Fales nej sve t nebo Legie. 

Typicke  pro druhou polohu jsou skladby v pomalejs í m tempu, rockove  balady, frontmanem 

doprova zene  na akustickou kytaru a c asto uz í vají cí  kla vesovy ch ploch. Do te to kategorie lze 

zar adit skladby jako ''Zu stan  my m domovem'', její z  sloky jsou recitovany m textem o 

dystopicke m, pova lec ne m sve te , z ivote  v krytech, jez  poskytují  ochranu pr ed agresory s 

teskny m refre nem o la sce k vlasti, nebo skladba Nekrolog. 

Tr etí  poloha performance je v podstate  po diova  show (bubenicke  so lo) nebo coververze 

pí sní , jez  do setlistu Ortelu zapadají  ví ce ideove  nez  hudebne . Jedna  se o u pravu skladby 

Vltava od Bedr icha Smetany, ktera  se objevila na nove m albu Pochoden  a o pí sen  C eskej 

muz , coz  je coververze pí sne  John Brown’s Body s vlastní m Ortelovy m textem. 

Nutno dodat z e si zpe va k c astokra t pokas le, c emuz  se ale nelze divit, protoz e cely  

dvouhodinovy  koncert odzpí va  v hrudní m registru, ktery  je fyzicky na roc ny  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 

většiny ze sta zkoumaných kultur byl součástí silně maskulinního projevu. Lomax také přišel 
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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 podí vat na ne kolik momentu , kdy je vy znam textu  doslova zdu razn ova n a co je 

motivací  Toma s e Ortela por a dat, krome  vystoupení  s kapelou, i akusticka  vystoupení , coz  

s pí sn ovy mi texty explicitne  souvisí .  V proslovu, ktery  uva dí  pí sen  „Co se to stalo?“, zpe va k 

nepr í mo upozaďuje vy znam hudby v kontextu pr eda va ní  svy ch sde lení : 

„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 sde lení  zdu razn uje vy znam textu  v souvislosti s tvorbou jeho kapely, ktere  mají  

pr eda vat sde lení  a posilovat komunitu jeho pr í znivcu . To, jak silny  du raz klade na vy znam 

textu , na m pomu z e vysve tlit i proslov, ve ktere m se vyjadr uje k okolnostem, jez  se staly 

motivací  k vytvor ení  akusticke  kompilace vy be ru z jeho dosavadní  tvorby s na zvem „Zu stan  

my m 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 

Na sledují cí  text bych chte l ve novat vy znamu skladby Vltava v kontextu performance kapely 

Ortel. Tato skladba pocha zí  z pera Bedr icha Smetany, vy znamne ho c eske ho skladatele 

z období  romantismu. Je souc a stí  sbí rky s esti symfonicky ch ba sní  s na zvem Ma  vlast. Co do 

kontextu vzniku te to sbí rky je tr eba uve st, z e vznikala v dobe , kdy ve spolec nosti sta le 

rezonovalo na rodní  obrození . Tento vliv se otiskuje do na zvu  jednotlivy ch skladeb ve sbí rce, 

jsou jimi Vys ehrad, Vltava, S a rka, Z c esky ch luhu  a ha ju , Ta bor a Blaní k. Tyto na zvy odkazují  

na c eske  pove sti (S a rka, Blaní k, Vys ehrad) historicke  uda losti (Ta bor) a kra sy c eske  krajiny 
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(Vltava, Z c esky ch luhu  a ha ju ). 

Smetanova sbí rka symfonicky ch ba sní  se postupem c asu stala symbolem c eske  kultury. O 

tom sve dc í  ne kolik momentu , kdy se její  to ny ozy vají  v historicke  perspektive . Smetanu v 

cyklus Ma  vlast kaz doroc ne  zahajuje festival klasicke  hudby Praz ske  jaro, u vod skladby 

Vys ehrad byl dlouha  le ta jednou ze zne lek ra dia C esky  rozhlas, C eske  aerolinky pouz í vají  

u ryvek skladby Vltava jako svou zne lku, jednotlive  skladby se objevily v nespoc tu hrany ch i 

dokumenta rní ch filmu  a seria lu .  Cely  cyklus Ma  vlast byl vu bec první  skladbou, kterou 

nahra la C eska  filharmonie. 

Kapela Ortel zahra la svou verzi na vs ech  zkoumany ch koncertech. Kdyz  pak koncem kve tna 

vys lo nove  album s na zvem Pochoden , zjistil jsem, z e je v seznamu pí sní  zar azena i tato 

skladba. Verze kapely Ortel není  ve rnou kopií  origina lu, protoz e uz í va  jenom 

nejpopula rne js í  u vodní  motiv a kapela s ní m pracuje v ra mci svy ch dispozic, dispozic 

rockove  kapely. Standartní  zvuk kapely, ktere mu jsem ve noval samostatnou kapitolu, byl na 

koncerte  v Plzni a na albu Pochoden  obohacen o perkusní  prvky – tympa ny a triangl. 

Zpracova ní  kapelou Ortel dominuje zvuk zkresleny ch kytar, kytarova  so la a repetice 

u vodní ho motivu. Z uvedene ho textu vyply va , jaky  vy znam ma  v kontextu na rodní  identity 

skladba Vltava a z toho du vodu zapada  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 

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, 
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že tady už je 99% probuzených. (aplaus) 72 

Toma s  Ortel toto prohla sil na koncertu v Cí rkvicí ch. Podobne  sde lení  jsem slys el v 

reprodukovane m projevu Toma s e Ortela, ktery  zazne l 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 

Toma s  Ortel tedy sve  fanous ky cha pe i konstruuje jako jake si „spolec enství  probuzeny ch“. 

Ortel svou c innost obecne  prezentuje pomocí  narativu o „probouzení  na roda“. Zde se nabí zí  

tvrzení  Arnos ta Gellnera, z e nacionalisticka  ideologie pr ijí ma  premisu, z e na rody ve sve  

pr irozenosti c ekají  na ono „probuzení .“ (Gellner 1993:58) Gellner uva dí , z e pokud bychom 

se pokous eli probouzet na rod, museli bychom pr istoupit na na zor nacionalistu , z e ne ktere  

z na rodu  postra dají  sí lu a vitalitu, ktera  je tr eba k naplne ní  sve ho historií  pr edurc ene ho 

u kolu. Nicme ne  nacionalismus podle Gellnera není  probouzení m skryte , dr í mají cí  sí ly, ale 

du sledkem nove  podoby spolec enske ho uspor a da ní ,  zaloz ene ho na kultura ch vysoke ho 

stupne . (Gellner 1993:59) 

Vy s e uvedene  tedy vypoví da  o tom, z e kapela Ortel staví  svu j diskurz na pr edstave  na roda a 

jeho probouzení .  Z na sledovne  uvedeny ch dat si vytvor í me obraz o tom, jak Toma s  Ortel na 

svy ch koncertech konstruuje pr edstavu na roda. 

Na koncerte  v Plzni poprve  v z ive m provedení  zazne la pí sen  s na zvem Hranice. Nejprve si na 

vy n atku z proslovu na sledují cí ho tuto pí sen  uka z eme, z e pro Ortela je jední m ze znaku  

na roda pr edevs í m jeho geograficke  vymezení  sta tní  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. 

Skladba nemá ani potřeba nějakým způsobem ji prezentovat předem neboť už samotný název 

je víc než diskutabilní. Jmenuje se totiž Hranice.“74 
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Jak zpe va k uva dí  ve sve m proslovu, kapela ma  na po diu repliky zbraní  a pí sec ny  val, ktery  

lemuje cele  po dium. Val plní  v otevr ene m boji pr edevs í m ochranou funkci a za roven , stejne  

jako sta tní  hranice, vymezuje „na s“ proti ohroz ení  pr icha zejí cí mu zvenc í . Uz ití  valu pr i 

performanci je zr ejme  metaforicke , protoz e kapela se nechce vymezovat vu c i na vs te vní ku m 

koncertu, o tom vypoví da  i c a st z reprodukovane ho proslovu, kde hlas zpe va ka hovor í  o 

publiku jako o „jiz  probuzene m“. Da le uva dí  i vy znam, ktery  pro kapelu skladba Hranice ma : 

„…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 vs ech pr edchozí ch bodech se objevuje interpretace C echu , jakoz to sta tní  hranicí  

vymezene ho, homogenní ho spolec enství , ktere  je bytostne  spjato s pu dou. Tento fenome n 

niterne  vazby na urc ite  teritorium na m pomu z e 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 uva dí , z e lide  pr emy s lí   nejen o sobe , ale i o druhy ch, jako o zakor ene ny ch 

v urc ite m mí ste . Toto mí sto je podle Ortela a jeho fanous ku  C eska  republika a tato vazba,  je 

mimo jine , vyjadr ova na i neodmyslitelnou pr í tomností  vlajek C eske  republiky. Vlajky si na 

koncerty nosí  fanous ci, vlajka se objevila i na prezentaci promí tane  pr i koncertu v Plzni, kde 

jich ne kolik drz eli i pr í slus ní ci Na rodní  domobrany, kter í  byli pr i performanci pí sne  

Pochoden  pr izva ni na po dium a v neposlední  r ade  je vlajka C R i atributem mí st, kde se 

koncerty por a dají . Na me m první m koncerte  v Cí tove  byla vlajka vyve s ena uvnitr  sa lu, kde 

koncert por a dal a v Cí rkvici byla vlajka vyve s ena pr ed hlavní m vstupem do tamní  sokolovny. 

Vlajka v kombinaci s geograficky m vymezení m C eske  republiky se objevuje i na jednom 

typu tí lek, ktera  Ortel proda va  na sve m e-shopu a na tomto potisku se objevuje i motiv 

ostnate ho dra tu, jehoz  funkce je ope t chra nit pr ed ohroz ení m pr icha zejí cí m z vne js í ho 

prostoru. 
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9Tílko s motivem geografického vymezení České republiky a ostnatého drátu76 

Malkki take  uva dí , z e „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 Ortelovy ch textech take  vyskytuje, mimo jine  v pí sni Zu stan  my m domovem, kde zpí va : 

 

 „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 u ryvku textu je zr etelne  vide t, z e Ortel svou identitu spojuje s konkre tní  pu dou a 

z vy s e uvedene ho textu zase vyply va , z e tou pu dou myslí  C eskou republiku. Toma s  Ortel 

vyjadr uje svu j vztah i metaforami pr í buzenství  a domova, ktere  jsou dle Malkki dals í m 

z projevu  niterne  vazby na rodní  identity a s ní  spojene ho teritoria lní ho 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 

jednoho takového stromu. Tento „strom“ evokuje jak časovou kontinuitu tak teritoriální zakořenění. 

(Malkki:1997:28) 

Tyto pr í buzenske  metafory a metafory teritoria jakoz to „domova,“ se explicitne  vyskytují  

                                                 
76http://eshop.ortel.cz/Panske-tilko-Vlajka-d88.htm 
77http://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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v pí sni ,,Zu stan  my m domovem‘‘ konkre tne  v její m refre nu: 

Zůstaň mým domovem, bez bojů a válek. 

 Zůstaň mým domovem, mou vlastí matko má.78 

 

Podle Malkki tato metaforicka  vyja dr ení  reflektují  pohled na na rod jako na velky  

genealogicky  strom,  zakor ene ny  pra ve  v te  konkre tní  pu de , ktera  je v Ortelove  pr í pade  

pra ve  C eska  republika a tento pr í me r implicitne  vyjadr uje, z e je nemoz ne  by t souc a stí  ví ce, 

nez  jednoho genealogicke ho stromu, pra ve  pro svou zakor ene nost v konkre tní  pu de . 

V tomto momente  je tedy vyjadr ova na touha po kulturne  a etnicky homogenní m u zemí , 

ktera  je teritoria lne  vymezena geografickou hranicí . Malkki take  ve spojitosti identity a 

zakor ene nosti v pu de  odvozuje, z e na rod v tomto pojetí  mu z e vyru stat a mí t sve  mí sto 

pouze v jednom teritoriu.  To na s vede k Ortelovu odporu k multikulturalismu, ktery  

narus uje toto bytostne  prova za ní  jedne  kultury s jední m u zemí m. 

 

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 

Tomu, že se na tomto názoru shodne kapela i publikum, nasvědčuje, kromě společného 

zpěvu, i občasná přítomnost propagačních předmětů (odznáčky, trička) iniciativy 

                                                 
78http://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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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 pí sni Mes ita se objevuje obrat „nechci multi-kulti svět,“ ktery  vypoví da  o povaze smy s lení  

Ortela i jeho pr í znivcu .  Textem prostupuje snaha konstruovat pr edstavu o idea lní m 

spolec enství  jako kulturne  homogenní m, spolec enství , ktere  tedy není  a ani nemu z e by t 

multikulturní . 

Nejde vs ak pouze o isla m, ktery  je te matem pí sne  Mes ita, jde napr í klad i o Romy, – 

stereotypní  pr edstavu o nich zakla da  text pí sne  Proble m, ktera  zazne la na koncerte  

v Plzni.82 Kdyz  jsem v u vodu vymezil pojem ‚identita‘, nyní  se dosta va me k souvislostem 

její ho vyjedna va ní . Jední m z rysu  tohoto vyjedna va ní  je stave ní  ‚doma cí ch‘ do kontrastu s 

‚vetr elci‘. Tento rys sice není  univerza lní , ale zda  se, z e se pouz í va  kdykoli je to nasnade , 

pr ic emz  c asto docha zí  ke zkreslova ní  historicky ch faktu . (Eriksen 2010:260) Pokud se 

v ra mci vyjedna va ní  multikulturní  politiky vyjedna va  její  podoba, nada le existuje fakt, z e se 

praxe multikulturalismu sta va  nesmí rne  odcizují cí  a vyde lují cí  (Eriksen (2010:114). C esky  

politolog Pavel Bars a ale uva dí , z e v C echa ch o multikulturalismu pr í lis  hovor it nelze, byť 

tento pojem ne kolik vla dní ch u r ední ku  a dokumentu  pouz í va .83 

 

                                                 
80 Terénní poznámky autora z koncertu v Cítově 
81 http://www.ivcrn.cz/wp-content/uploads/2015/08/letak-ivcrn.pdf  
82Terénní zápisky autora z koncertu v Plzni 
83http://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“ 

Politicka  angaz ovanost v koncertní  performanci kapely Ortel nema  formu vy slovne  

propagace jednotlivy ch politicky ch subjektu . Toma s  Ortel v dubnu roku 2017 nava zal 

spolupra ci s politicky m subjektem R a d na roda – Vlastenecka  unie,84 coz  je politicka  strana, 

ktera  se na svy ch webovy ch stra nka ch prezentuje, jako hnutí  vs ech vlastencu , kter í  jsou 

odhodlaní  vyme nit netec nost za snahu o zachova ní  identity, suverenity vlasti, tradic a 

historicky ch odkazu , kter í  nejsou zasaz eni politickou ani ideologickou slepotou.85 Ale 

agitace za tuto politickou stranu na mnou zkoumany ch koncertech neprobe hla. Zpe va k na 

koncertech apeloval pr edevs í m na obc anske  pra vo demokraticke  volby a tento apel v Cí tove , 

Nove m Boru i Cí rkvicí ch pr edcha zela pí sen  Sviní m: 

„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 na zvu pí sne  je evidentní , jak o c esky ch politicí ch smy s lí . Pí sen  Sviní m pak vz dy 

na sledovala skladba s na zvem Defenestrace. Ta byla v Cí rkvicí ch uvedena proslovem: 

„Skladba povolební, pokud opravdu ty volby nějak nedopadnou, nějak extrémně pozitivně. Lidi 

už jsou takoví, 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 fenome nem defenestrace je zde vcelku pochopitelna , protoz e je vyvrcholení m 

na silne  vzpoury proti vrchnosti. Ortelovou optikou, „rozkradac u m c esky  zeme “88 ale z 

Ortelova proslovu ani textu pí sne  nelze zjistit, jakou defenestraci ma  vlastne  na mysli. První  

praz ska  defenestrace byla vzpourou stavu , tedy s lechticky ch rodu , a ne pr í slus ní ku  niz s í  

str ední  tr í dy, se kterou se identifikuje,89 coz  je moment, kdy se vyjevuje jeho vytrhova ní  

historicky ch uda lostí  z kontextu a manipulace s nimi. Nicme ne  defenestraci je moz ne  bra t 

take  jako uda lost, kdy se c eske  stavy postavily proti nadvla de  Habsburske  monarchie, Ortel 

                                                 
84http://radnaroda.cz/verejne_prohlaseni_tomase_ortela_a_josefa_zicklera_pro_ctk_servis_ 
85http://radnaroda.cz/kdo_jsme 
86Terénní poznámky autora z koncertu v Církvicích 
87Ibid. 
88http://ortel.cz/tvorba/text-skladby-ortel-defenestrace-defenestrace 
89http://www.impuls.cz/clanky/2016/12/kd-061216-ortel 

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
http://www.impuls.cz/clanky/2016/12/kd-061216-ortel
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zde zr ejme  s te matem defenestrace pracuje jako revoluce C echu  proti cizí  vla de . Pr enesene  

bychom mohli odvodit, z e souc asna  vla da a „c esky  lid“ není  pro zpe va ka to same , to se 

projevuje v proslovu uva de jí cí m pí sen  s na zvem 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 

Zpe va k zde dokonce i jmenovite  uva dí , kdo v jeho oc í ch patr í  k elite  a vymezuje se vu c i ní . 

Pro zpe va ka jsou ty prave  hodnoty pra ve  la ska k vlasti, kterou ale rozkra da ní m sta tu tyto 

elity zrazují , a proto se mu defenestrace, jakoz to historií  prove r ene  r es ení , jeví  jako spra vna  

cesta. V textu pí sne  Elita se take  objevuje ne kolik znaku , ktere  rozporují  souc asny  politicky  

vy voj zeme . V textu se objevuje fra ze: „místo aby se chtělo lid, jednotit a tmelit“ poukazuje na 

to, z e se tomu tak v souc asnosti nede je a z e by  v Ortelovy ch oc í ch, byl idea lní  tmel 

spolec nosti pra ve  vlastenectví . Da le se objevuje fra ze: „K čemu jsou instituce a řády hrdinům, 

když tyhle revoluce patří jen zlosynům.“ Zde se ope t vyjevuje pohled na revoluci jako na 

komplot elit, namí sto lidem nastartovana  zme na spolec enske ho syste mu. 

Ovs em „elita“ nejsou pro Ortela pouze politici, ny brz  i novina r i, ktery m ve noval pí sen  

s na zvem Ksindl a me dia obecne : 

„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 

 

Vy s e uvedeny  proslov uva de l, pí sen  s na zvem 11. za r í , coz  je skladba, jez  pracuje s te matem 

u toku na WTC jako, o iniciovane m vla dou USA. Tento proslov vyzní va  take  tak, z e pr í znivci 

Ortelu jsou oní m „spolec enství m probuzeny ch“, te ch, kter í  vidí  tu jedinou, rea lnou pravdu o 

fungova ní  sve ta a jsou schopni identifikovat me dii a sta tní mi institucemi poda vane  lz i. Tento 

narativ se objevuje i v refre nu pí sne  Pochoden : 

                                                 
90Terénní poznámky autora z koncertu v Plzni 
91Terénní poznámky autora z koncertu v Církvicích 
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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 vy s e uvedene m textu se propojují  vs echny zmí ne ne  motivy, ktery mi jsou jednota a stí ra ní  

rozdí lu  mezi zpe va kem a jeho pr í znivci (,,bok po boku budem stát‘‘), schopnost rozlis it 

pravdu od lz i (,,a čelit vašim lžím!‘‘) a pr ebí ra ní  pra va lidem (,,až si právo budem brát!‘‘), coz  

mu z e ope t odkazovat k fenome nu defenestrace. V neposlední  r ade  prezentuje nade ji v leps í  

zí tr ek, kdy budou ote z e sve ta v rukou lidu, ne elit jako doposud. 

 

3.2.4. „Chránit svoji zem po svém“  

Na koncerte  v Cí rkvicí ch Ortel mluví  o suverenite  sta tu a nahlas pr emy s lí  o tom, zda jsme 

vu bec ne kdy byli suvere nní m sta tem a touto u vahou uva dí  pí sen  C esky  muz . Tato pí sen  je 

coververzí  pí sne  "John Brown’s Body", coz  je americka  pochodova  pí sen  z období  

severoamericke  va lky Severu proti Jihu, ktera  se od te  doby stala velmi popula rní  mezi 

americky mi vlastenci.  Pí sen  ma  v pojetí  kapely Ortel c esky  text, ktery  je u vahou o 

suverenite  c eske ho sta tu: 

„Český muž pod bičem otrokáře žil, čímpak si to zasloužil?“ 

„Léta Rusům se tu klaněl českej lev, do kterýho vstoupil hněv!“ 

„Chválit Ameriku je teď výsada, slovanskýho národa!“ 

„Kam se řítí ten náš suverénní stát, není potřeba se ptát!“93 

                                                 
92Přepis nahrávky z alba Pochodeň, dostupné z: 

https://www.youtube.com/channel/UCDBAE7Lo6tQMmI4Wmr1TExQ 
93http://ortel.cz/tvorba/text-skladby-ortel-mesita-cesky-muz 

https://www.youtube.com/channel/UCDBAE7Lo6tQMmI4Wmr1TExQ
http://ortel.cz/tvorba/text-skladby-ortel-mesita-cesky-muz
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Zpe va k tedy kritizuje le ta v podruc í  SSSR i nyne js í  pr í klon k Za padu a sta tní  suverenitu 

vní ma  jako tí mto vy vojem poznamenanou. Zpe va k na koncertu v Cí rkvicí ch stave l pí sen  

C eskej muz  do kontextu s  jiz  zmin ovanou pí sní  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 jiz  naplno zazní va  obava z nedostatec ne  obranyschopnosti zeme , kterou da va  za vinu 

ministerstvu obrany. Tí mto zpochybne ní m obranyschopnosti zeme  v podstate  legitimizuje 

c innost uskupení  typu Na rodní  domobrany a pr itom i kritizuje nadna rodní  spojenectví  a 

zapojení  do Severoatlanticke  aliance. Zpe va k ma  tedy pocit, z e jsme v tom sami, na 

mezina rodní  smlouvy není  spolehnutí   a musí me si svou domovinu ubra nit. Kdyz  hovor í me 

o zapojení  do nadna rodní ch struktur, kritice se nevyhnula ani Evropska  unie. V jiz  

zmin ovane  pí sní  s na zvem Hranice se explicitne  hovor í  o tomto nadna rodní m spolec enství : 

„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 vidí me, z e ekonomicke  aspekty a obranny  pakt je upozade n a ope t se vyjevuje odpor 

k snadne  prostupnosti sta tní ch hranic, ktere  jsou v ra mci EU otevr ene . Ope t se tu take  

vyjevuje diskurz suverenity sta tu a Toma s  Ortel ventiluje svu j pocit, z e sta le vystupujeme 

jako loutka ve hr e silne js í ch. 

Z vy s e uvedeny ch dat vyply va , z e Toma s  Ortel nevybí ravy m zpu sobem kritizuje na rodní  i 

nadna rodní  instituce, pravde podobne  si ale uve domil, z e kritika AC R je na poli 

vlastenecke ho diskurzu oz ehavy m te matem, a tak se svou kritiku pravde podobne  snaz il 

                                                 
94Terénní poznámky autora z koncertu v Církvicích 
95Přepis nahrávky z alba Pochodeň, dostupné z: 

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

https://www.youtube.com/channel/UCDBAE7Lo6tQMmI4Wmr1TExQ
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vyva z it. V Nove m Boru vzdal hold vs em aktivní m pr í slus ní ku m arma dy a ve noval jim pí sen  

Legie. 96  V Cí rkvicí ch pak tuto pí sen  ve noval vs em voja ku m. 

Ve vztahu k te matu geograficke ho vymezení  hranic, jejich obrany a milita rní  te matiky, je 

tr eba kontextualizovat spolupra ci kapely s organizací  Na rodní  domobrana. V Cí tove  zpe va k 

te to organizaci projevil sympatie a ve noval jim pí sen  Legie, v ten moment jsem ale netus il, 

z e se jedna  o dlouhodobou vazbu a spolupra ci, ktera  vyu stila ve spolec ne  vystoupení  na 

po diu na  koncerte  v Plzni.  Pro pr edstavu o povaze organizace Na rodní  domobrana se 

podí vejme, jak její  c innost interpretuje sa m zpe va k Toma s  Ortel. Pr i performanci pí sne  

z nove ho alba s na zvem Pochoden  ví tal na po diu pr ibliz ne  patna ct pr í slus ní ku  s replikami 

palny ch 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 podí vat, co je Na rodní  domobrana a jak s ní  Toma s  Ortel spolupracuje. 

 

3.3.  Propagace para-militárního uskupení v performanci 

Na rodní  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 svu j hlavní  u kol pr ijí ma  ochranu z ivotu , domovu  a majetku obc anu  C eske  

republiky, udrz ení  spolec enske ho klidu a stability v pr í pade , z e sta tní  sloz ky nebudou 

ochotny nebo schopny tuto c innost vykona vat.99 Dals í m u kolem, k jehoz  plne ní  se 

domobranci zavazují , je udrz ení  u zemní  integrity v pr í pade  paraly zy c i zhroucení  sta tní  

moci.100 Ve vs ech te chto situací ch a: „v intencích zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti 

a jejím zajišťování, hodlá asistovat jako druhá dobrovolná záloha Armády České republiky 

nebo jednat samostatně,  na základě vlastního uvážení.“101 

                                                 
96Terénní poznámky z koncertu v Novém Boru 
97Terénní zápisky autora z koncertu v Plzni. 
98http://www.narodnidomobrana.cz/images/ND_brozura_1_1.pdf 
99Ibid 
100Ibid. 
101http://www.narodnidomobrana.cz/images/ND_brozura_1_1.pdf 
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Na rodní  domobrana ma  svu j vlastní  organizac ní  r a d, ktery  rozlis uje domobrance podle 

hodnosti a funkc ní ho zar azení , da le podle dovedností . Nejniz s í  hodností  je domobranec, 

nejvys s í  potom pr edstavitel Rady Na rodní  domobrany, coz  je za roven  její  nejvys s í  orga n. 

Dovednosti se pak de lí  na str elbu, taktiku a sebeobranu. V dí lc í ch dovednostní ch kategorií ch 

je odstupn ova na mí ra osvojení  jednotlive  dovednosti, pr ic emz  nejniz s í  je stupen  dovednosti 

I. a stupen  nejvys s í  je stupen  instruktora.102 

Na rodní  domobrana ma  svou vlastní  uniformu, kterou upravuje interní  sme rnice organizace 

s na zvem Vy strojní  r a d domobrance,103 jez  je dostupna  na internetovy ch stra nka ch Na rodní  

domobrany. Tato sme rnice v ne kolika bodech zdu razn uje nutnost zachova ní  odlis nosti od 

uniforem Arma dy C R (da le jen AC R) a je pr í sne  zaka za no uz í vat insignie AC R nejen 

Vy strojní m r a dem ale samozr ejme  i legislativou C R. Uniforma domobrance se v minima lní  

doporuc ene  podobe  skla da  z pracovní ch kalhot a blu zy arma dní ho str ihu s maskovací m 

vzorem 95(listnaty  les), c i jemu podobny m. Blu za s maskovací m vzorem 95 ma  v za kladu na 

leve m rameni vlajec ku C R a pod tou by me la by t umí ste na na s ivka Na rodní  domobrany, 

kterou lze zakoupit na internetovy ch stra nka ch Na rodní  domobrany za poplatek ve vy s i 

150,- Kc . Jak je uvedeno vy s e, vs echny na lez itosti vy stroje domobrancu  jsou uvedeny 

v pr iloz ene m dokumentu – Vy strojní  r a d Na rodní  domobrany. I pr esto, z e je v r a du kladen 

velky  du raz na odlis ení  uniforem Na rodní  domobrany od uniforem AC R, je tr eba uve st, z e 

vzor 95 je od roku 2013 do souc asnosti sta le souc a stí  vy stroje AC R.104 

Na rodní  domobrana je v souc asnosti v hleda c ku Ministerstva vnitra, ktere  ji ve nuje 

pozornost ve sve  souhrnne  situac ní  zpra ve  ve novane  extremismu. Tato souhrnna  situac ní  

zpra va vycha zí  c tvrtletne . Souhrnna  zpra va se o vy voji ND v první m c tvrtletí  2017 vyjadr uje 

takto: 

 „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 

                                                 
102http://www.narodnidomobrana.cz/images/uniforma/vystrojni_rad.pdf 
103Ibid. 
104http://www.armadninoviny.cz/maskovaci-vzor-95.html 
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sociální spravedlnosti.“105 

Ministerstvo vnitra klasifikuje Na rodní  domobranu jako para-milita rní  organizaci, coz  je kategorie, 

její z  na lez itosti rozebí ra  na sledují cí  text. Vzhledem k tomu, z e mu j vy zkum probí hal ve druhe m 

c tvrtletí  , je dost pravde podobne , z e spolupra ci s kapelou Ortel bude ve nova na pozornost ve zpra ve  

mapují cí  pra ve  druhe  c tvrtletí  roku 2017. 

Problematikou para-militarismu se zaby va  Doc. Miroslav Mares  ve sve  publikaci Para-

militarismus v C eske  republice (2012). V te to publikaci uva dí  ne kolik bodu , prostr ednictví m 

ktery ch vyjasní m zar azení  pra ve  mezi para-milita rní  jednotky. Podle Mares e musí  by t 

pr í tomno vojenske , c i bojovnicke  sebepojetí . Pr í tomnost tohoto aspektu je podstatna  pro 

odlis ení  od dí lc í ch sloz ek s í r eji koncipovany ch sil, jako jsou napr í klad lehke  oddí ly jednotne  

arma dy. Da le je zde pr í tomno dominantní  zame r ení  na bezpec nostní  problematiku, ve 

spojení  s vojensky m sebepojetí m a otevr eny m pu sobení m, coz  je znak, ktery  je odlis uje od 

skryte  pu sobí cí ch teroristicky ch sil c i specia lní ch u derny ch jednotek, ktere  pu sobí  v civilní m 

ode vu. Mares  da le uva dí , z e para-milita rní  jednotky se zame r ují  na symetricke ho bojove ho 

protivní ka, coz  je vlastnost, ktera  je odlis uje od be z ny ch arma dní ch organizací , nicme ne  

není  podmí nkou klasifikace, jelikoz  para-milita rní  organizace se mu z e dostat do str etu se 

slabs í m i silne js í m protivní kem a sta le existuje potencia lní  moz nost pr erodu para-milita rní  

organizace v milita rní . Para-milita rní  jednotky disponují  hierarchickou strukturou, ktera  je 

odlis uje od volny ch bune k odporu. Ver ejne  nos ení  uniforem pr i du lez ity ch aktivita ch 

(bojovy ch akcí ch, cvic ení ch) je odlis uje od skryte  pu sobí cí ch jednotek (tajne  policie, c i 

teroristu ). Pojem uniforma lze cha pat v pr í pade  para-milita rní ch skupin velmi volne , 

pr ic emz  stac í  i pouhy  na ramení k. Dominantní  snaha o otevr ene  pu sobení  v ra mci jasne  

strategie pr i otevr eny ch str etech je pak odlis uje od guerill a posiluje jejich vojensky  

charakter. Dals í m krite riem je  zr etelne  slabs í  palebna  sí la, ktera  je odlis uje od regule rní ch, 

c i hlavní ch arma d, pr ic emz  je toto krite rium velmi relativní  a to v za vislosti na regionu, c i 

geopoliticke  situaci. Krite riem poslední m je pak podr í zenost hlavní m sloz ka m politicke  

organizace anebo politicke mu hnutí  a dominantní  politicka  motivovanost u c asti v te chto 

sloz ka ch, jez  je odlis uje od soukromy ch vojensky ch subjektu . (Mares  2012:13) 

Vy s e uvedene  znaky lze sledovat i u Na rodní  domobrany. Domobrana ma  snahu by t 

                                                 
105http://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zprava-mv-o-extremismu-844469.aspx 
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jednotne  uniformovana  (vzor 95, na s ivka), je za roven  hierarchicky organizovana  a 

nevystupuje jako skryte  pu sobí cí  organizace, coz  nasve dc uje vojenske mu sebepojetí . Z jejich 

prohla s ení , vyjadr ují cí  ochotu vystupovat jako druha  dobrovolna  za loha AC R, vyply va  i 

snaha o otevr ene  pu sobení  v ra mci jasne  strategie a zr etelne  slabs í  palebnou sí lu lze 

sledovat v ozbrojova ní , podr izují cí mu se obc anske mu za koní ku. Poslední  bod je lehce 

problematicky , protoz e ND vystupuje jako apoliticka  iniciativa,  ale v pozici druhe  

dobrovolne  za lohy by se podr izovala pokynu m AC R, coz  by  v pr í pade  ozbrojene ho 

konfliktu, byla hlavní  sloz ka organizace v c ele s prezidentem C eske  republiky.  Situac ní  

zpra va o extremismu Ministerstva vnitra uva dí  vazby na DSSS c i Na rodní  demokracii. 106 

I pr estoz e  Na rodní  domobrana vystupuje jako apoliticka  iniciativa, vazba pra ve  na Na rodní  

demokracii je ví ce nez  niterna , protoz e to byla pra ve  Na rodní  demokracie, kdo sta l u zrodu 

Na rodní  domobrany v její  souc asne  podobe  a jeden ze tr í  c lenu  Rady Na rodní  domobrany, 

jihoc esky  etnolog PhDr. Frantis ek Krejc a, byl do 1. c ervna roku 2016 její m c lenem.107 Krejc a 

je za roven  autorem ideje obc ansky ch hlí dek, kterou ma  Na rodní  domobrana uva de t 

v praxi108 a autorem vy roku  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 uvedene ho vy roku za roven  vyply va  za me r Na rodní  domobrany, vystupovat v roli jake si 

protiimigrac ní  policie. Dals í m ze tr í  c lenu  Rady Na rodní  domobrany je Nela Liskova . Liskova  

chte la v za r í  roku 2016 otevr í t v Ostrave  první  evropsky  konzula t Done cke  lidove  republiky. 

Done cka  lidova  republika je, prorusky mi separatisty ovla dane , u zemí  na vy chode  Ukrajiny, 

samozvana  republika, její z  existenci z a dny  oficia lne  uznany  sta t neuznal.110 Te to vazbe  na 

                                                 
106http://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 
109https://www.youtube.com/watch?v=JS5Pe3rmnxE 
110https://zpravy.aktualne.cz/domaci/narodni-domobrana-provokuje-s-falesnym-doneckym-konzulatem-

v/r~e871a0926df411e69d46002590604f2e/ 
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proruske  separatisty ve nuje pozornost, jiz  zmin ovana  Situac ní  zpra va 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 zpra ve  Ministerstva vnitra zmin ovaní  C eskoslovens tí  voja ci v za loze za mí r, jsou pak 

organizací , ze ktere  do Na rodní  domobrany pr es el tr etí  c len její  Rady, podplukovní k v 

za loze MUDr. Marek Obrtel. Obrtel organizaci opustil pote , co jeden z její ch c lenu  vyhroz oval 

vla de  str elbou112 a z Arma dy C R odes el proto, z e : „prý pochopil, jak agresivní organizací 

NATO ve skutečnosti je.“ 

Jak jsem jiz  uvedl v empiricke  c a sti te to pra ce, v Cí tove  zpe va k domobrane  vyja dr il sympatie 

a za roven  zpochybnil akceschopnost AC R. O Cí tovske m koncerte  informují  i webove  stra nky 

Na rodní  domobrany a pr edesí lají  dals í  spolupra ci a to na koncerte  na R í pske  pouti 2017, 

ktery  me l by t zakonc en “vlastenecky m“ pochodem na R í p: 

 

„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 

 

Webove  stra nky Na rodní  domobrany vyzy valy take  k u c asti na koncerte  v Plzni a souc a stí  te to 

pozva nky byl i dopis Toma s e Ortela, ktery , mimo jine , uvedl na pravou mí ru i polemiku ohledne  

vstupenek pro domobrance z tere nní ch pozna mek mapují cí ch tuto uda lost: 

 

"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 

                                                 
111http://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 
113http://narodnidomobrana.cz/264-vyzva-k-ucasti-na-ripske-pouti-koncert-ortel-23-4-2017 
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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 

 

Pozva nka avizuje pr í tomnost jednotky AC R, ale její  vy znam nepr í mo upozaďuje pr ed vy znamem, 

jaky  pro Ortela ma  Na rodní  domobrana. Arma da je dle Ortela nefunkc ní m apara tem a proto 

naby va  dojmu, z e obrana sta tu je jenom v rukou vlastencu  a ostatní ch angaz ovany ch 

obc anu , kter í  jsou ochotni vzí t ji do svy ch rukou. Zde se projevuje nedu ve ra k centralizovane  

moci i sta tní mu apara tu a Ortel se svy mi pr í znivci se staví  do pozice jediny ch, opravdovy ch 

ochra ncu  vlasti. 

 

 

Závěrečné interpretace 

Vstup do same ho epicentra diskurzu kapely Ortel, jeho koncertní  performance, uka zal, z e 

kapela Ortel ji celou staví  kolem jednoho klí c ove ho prvku: reprezentace silne , emotivní  vazby 

k vlasti. Vlast cha pe jako pr í sne  geograficky vymezenou, etnicky homogenní  a za roven  

vymezují cí  se vu c i elita m jak na na rodní , tak mezina rodní  u rovni. Obecne  kapela Ortel 

interpretuje nadna rodní  vztahy jako nefunkc ní , zbytec ne  a mnohdy i nebezpec ne . Nedu ve ra 

v nadna rodní  vazby vycha zí  z historicke  zkus enosti a pojí ma ní  C eske  republiky jako loutky 

ve hr e silne js í ch spojencu . 

Dals í m, velice nale have  prezentovany m narativem je zde suverenita sta tu, ktera  je 

v Ortelovy ch oc í ch znac ne  podlomena a C eska  republika je vyda na na pospas realite  dnes ní ho 

sve ta. Ortel zpochybn uje schopnost sta tní ch apara tu , a tak je podle ne j jedina  cesta 

k zachova ní  suverenity sta tu jedine  obc anska  angaz ovanost, se kterou velice u zce souvisí  

otevr ena  propagace Na rodní  domobrany – para-milita rní ho uskupení  – jako obc anske ho 

idea lu lidu, ktery  bere ochranu sve  vlasti, v dobe  nefunkc nosti arma dy, do svy ch rukou. 

Konstruuje se tu podoba idea lní ho na roda, jenz  je schopny  ubra nit sve  u zemí , nepodle ha  

pr edstavovane mu nadna rodní mu dikta tu a v ra mci sve ho jasne  geograficky vymezene ho 
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u zemí  se nepodr izuje ani pr edstavovane mu dikta tu doma cí ch, samozvany ch elit. Idea lní ho 

na roda, ktery  o sve  suverenite  nediskutuje, ale rovnou ji vs emi dostupny mi prostr edky 

vyma ha , pr ic emz  ma  v na zorove  konfrontaci souc asne  schopnost rozlis ovat pravdu od lz í . 

V tomto hudební m sve te  (soundscape) panuje pr edstava o jake msi idea lu obc ana C eske  

republiky, jez  se do jiste  mí ry shoduje s pr í slus ností  k na zoru m kapely Ortel, potaz mo její ho 

lí dra. Z tohoto idea lu jsou vylouc eny nejen mens iny, ale i s iroce pojí mane  elity a obecne  lide , 

kter í  s na zorovy m smy s lení m zpe va ka Toma s e Ortela nesouhlasí . Multikulturalismus zde 

podvrací  z a danou kulturní , politickou i socia lní  homogenitu na roda. Souc a stí  konstrukce te to 

homogenní  pr edstavy na roda je c aste  obracení  se do minulosti, idealizovany ch c asu , kdy 

panovní ci chra nili svu j lid a pokud tomu tak nebylo, onen lid je vyha zel z oken. 

Na za klade  vy s e uvedene ho ma m za to, z e hodnoty Toma s e Ortela, ktere  zakla dají  a formují  

cele  jeho hudební  poc í na ní , jednoznac ne  odpoví dají  definicí m nacionalismu a xenofobie 

v u vodu pra ce. Souc asny  na ru st xenofobie, ktery  dokla da  i stoupají cí  popularita Ortelu, 

vysve tluje da nsky  muzikolog Fabian Holt, ktery  se zaby val problematikou nacionalisticke  

hudební  sce ny v Ne mecku: 

,,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 pr í pade  kapely Ortel se take  potvrzuje Holtovo tvrzení , z e: 

„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). 

Myslí m, z e je opravdu nesporne , z e zaprve  je pro Ortela hudební  performance prostorem 

politicke  angaz ovanosti, ale take  za druhe , z e vytva r í  komunitu. Nejdr í ve se budu ve novat 

druhe mu bodu. 

Z proslovu  uva de jí cí ch jednotlive  pí sne  na plzen ske m koncertu jsme se dozve de li, z e kr est 

druhe ho alba me l sto diva ku  a kr est alba poslední ho jich me l jiz  1500. U spe s nost formova ní  

spolec enství  take  mu z eme odvodit od u spe s nosti Ortela s kapelou v ankete  C esky  Slaví k 
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Matonni. Myslí m si, z e je na tomto mí ste  vhodne  take  zmí nit existenci uzavr eny ch skupin 

fanous ku  Ortelu na socia lní  sí tí  Facebook, ty se vyznac ují  vysokou solidaritou mezi c leny, 

pr a ní m si dobrou noc atd., coz  jes te  utuz uje pr edstavu pevnosti uskupení . Nicme ne  z podstaty 

uzavr ene  skupiny jsou jake koliv konfliktní  na zory, nebo lide  jine ho raz ení  automaticky 

vyr azení . Komunita soustr edí cí  se okolo kapely Ortel se tedy utva r í  i mimo koncertní  

performance pomocí  facebookovy ch skupin ale i fanous kovsky ch setka ní , kdy Toma s  Ortel 

dorazí  na z a dost loka lní ch fanclubu  k debate  s fanous ky.    

Nyní  se obra tí m k první  c a sti me ho tvrzení . Vlastní  hudební  zvuk je pro Ortela nositelem 

te chto stanovisek, ale jeho vy znam je i samotny m zpe va kem v proslovech upozaďova n, a tak 

se tí m nejdu lez ite js í m faktorem sta vají  texty pí sní  a jejich stave ní  do kontextu jednotlivy mi 

proslovy, ktere  je uva de jí . V te to souvislosti je tr eba zmí nit, z e be hem rozhovoru pro ra dio 

Impuls Toma s  Ortel mimo jine  uvedl, z e se necha pe jako hudební k, ale r adovy  obc an C eske  

republiky, ktery  pouze vyjadr uje nespokojenost se souc asny m politicky m nastavení m.115 I 

kdyz  Ortel naba da  u c astní ky pr edstavení , z e si mají  „odne st“ jeho texty, zapamatovat si je, 

spolec na  u c ast v hudební m pr edstavení  je tí m klí c ovy m transformují cí m momentem, a proto 

Ortel pec live  vyvaz uje prezentac ní  a participac ní  rysy pr edstavení . 

Thomas Turino na m svou publikací  Music as Social Life: The Politics of Participation (2008) 

pomu z e teoreticky objasnit ra mec performance Ortelu a prostr edky, ktere  mají  ve vy sledku 

potencia l utuz it komunitu. Turino rozlis uje u hudební  performance prezentac ní  a 

participac ní  typ. Charakteristikou prezentac ní ho typu je du raz na odlis ení  publika a 

hudební ku , kdy publikum plní  funkci konzumentu  co neprecizne js í  prezentace skladeb. 

Publikum ma  vní mat tuto preciznost a participace publika je spolec enskou normou omezena 

na minimum, ktere  mu z e mí t ve vy sledku pouze podobu tleska ní , jakoz to ocene ní  one  

preciznosti. Participac ní  model oproti tomu klade du raz na co nejve ts í  moz nou participaci 

vs ech, kdo se performance zu c astn ují , tedy publika i hudební ku  samotny ch, c í mz  se mezi nimi 

stí ra  hranice typicka  pro model prezentac ní . Participac ní  model pracuje s jednoduchostí , 

otevr enou formou skladeb, potlac ení m individuality a participace publika mu z e mí t podobu 

hudební  (napr . spolec ny  zpe v) i nehudební  (napr . tanec). (Turino 2008:23 ff) 

Performance skupiny Ortel charakterizuji jako prezentac ní  typ performance, protoz e mezi 

                                                 
115http://www.impuls.cz/clanky/2016/12/kd-061216-ortel 

http://www.impuls.cz/clanky/2016/12/kd-061216-ortel
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kapelou a publikem je po diem jasne  vymezena  hranice, kapela hraje nacvic ene  pí sne  a co se 

ty c e playlistu, byly mnou sledovana  pr edstavení  kapely Ortel ve ts inou velmi podobna . Ovs em 

v ne kolika du lez ity ch momentech pr edstavení , napr í klad pr i pí sni Mes ita, je publikum 

zpe va kem vyzy va no k participaci tí m zpu sobem, z e jim nastavuje mikrofon. Tento jednohlasy  

(unisono) zpe v da va  pr í lez itost publiku zapojit se a ve fina lní  podobe  nerozlis uje, zda jsou 

participanti hudebne  zdatní  nebo ne. 

Podle Turina se vliv tohoto zpu sobu zpe vu na jednotlivce neda  zobecnit, ale jasne  produkuje 

silne  emoce a mu z e by t velmi efektivní m politicky m na strojem. (Turino 2008: 210) Turino 

(ibid.) uva dí , z e zatí mco komunitní  solidarita ma  efekt pr edevs í m na spolec ensky  z ivot 

jednotlivcu , mocny  se mioticky  potencia l hudby mu z e by t uz í va n masovy mi ideologicky mi 

hnutí mi.  Myslí m si, z e pochopit moc hudební  performance ve vztahu k propagaci urc ite  

ideologie je klí c ove  pro pochopení  c innosti kapely Ortel. 

Navzdory media lní mu obrazu kapely Ortel, ktery  byl v prvopoc a tku mou motivací  

k uskutec ne ní  vy zkumu,  jsem nepozoroval otevr enou propagaci nacisticke , c i neo-nacisticke  

ideologie a zcela zr etelne  se uka zalo, z e tento narativ je silne  zobecn ují cí , mnohdy znac ne  

sloz ite js í  realitu. Performancí  kapely Ortel vs ak prostupuje mnoho symbolu  a znaku , ktere  by 

sta ly za podrobne js í  se miotickou analy zu, na niz  v te to pra ci nebyl prostor. Patr it k ne jake mu 

na rodu je subjektivní m stavem, a tak musí  by t tyto symboly nabity emocí , ktera  lidi nutí  

zapojit se do formova ní  identity.(Turino 2008: 147) 

Pokud se vra tí me na u vod te to pra ce, k vy zkumny m proble mu m, domní va m se, z e jsem 

navrz ene  body splnil. Poskytl jsem analy zu zvukove  stra nky vystoupení , popsal jsem chova ní  

jak kapely, tak fanous ku  pr i pr edstavení  a popsal a analyzoval vy roky na za klade  vy roku , ktere  

v performancí ch zazní vají  jak z po dia, tak z publika, a na jejich za klade  Interpretoval klí c ove  

hodnoty charakteristicke  pro hudební  sve t kolem te to kapely. 

Vzhledem k tomu, z e se pr i tak kra tke m tere nní m vy zkumu uka zala propagace 

extremisticke ho para-milita rní ho uskupení  i vzhledem k tomu, z e r ady fanous ku  mají  

tendenci naru stat, bylo by na mí ste  pokrac ovat ve zkouma ní  z ivy ch performancí , jez  jsou 

epicentrem te to diskuse, nebo spí s e utvrzova ní  se v prezentovany ch na zorech a za roven  ji 

obohatit o diskurzivní  a podrobne js í  se miotickou analy zu. Vhodne  by bylo i shroma z de ní  

ne kolika rozhovoru  s fanous ky, coz  byl pu vodní  za me r te to pra ce, jenz  se ale nesetkal 
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s u spe chem. Na ve ts ine  koncertu  jsem byl sa m, a proto jsem pravde podobne  vzbuzoval jistou 

nedu ve ru, na mí ste  by tedy bylo proniknutí  do ne jake ho fanclubu prostr ednictví m, jiz  

zmin ovany ch facebookovy ch skupin. 

Motivací  pro vznik te to pra ce nebylo vyna s ení  konec ny ch za ve ru , kategorizace a generalizace 

hudební ho sve ta Ortelu, ale poskytnutí  podkladu  pro sme rova ní  dals í ho vy zkumu, jelikoz  

v tomto ohledu se jedna  o akademickou prvotinu na te ma te to kapely. 
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