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Trojnásobný zlatý slavík 
chystá velké turné

Ivana HaslIngerová

D alibor Janda, rodák z Hranic 
na Moravě, začínal již ve 
svých šestnácti letech hrát 

bigbít. Jeho vzorem tehdy byli Bee 
Gees a Olympik. Pak ho podle jeho slov 

„sebrali na vojnu“ na letiště do Košic, kde 
zajišťoval jako řidič spojení mezi letadly 
a věží. I tam hrál ve dvou kapelách na 
tanečních zábavách a na svatbách dcer 
lampasáků. Doposud mu prý vrtá hla-
vou, proč důstojníci ČSLA měli většinou 
pouze dcery. Po skončení vojny pokra-
čoval v Hranicích s rockovou skupinu 
Pacifik, s níž hrál na čajích a na taneč-
ních zábavách. Jeho kamarád pracoval 
v Praze na letišti a přemlouval ho, aby šel 
do Prahy. Chvíli odolával, ale nakonec 
se nechal přemluvit a nastoupil na letišti 
v Ruzyni. Chtěl si vydělat na dobrou 
aparaturu. Bydlel v Ruzyni na ubytovně. 
Kamarád ale v Praze dlouho nepobyl. 
Dostal od manželky ultimatum, že se 
rozvede, pokud se nevrátí do Hranic. 
Janda zůstal v Praze sám. Nechtěl se 
vrátit, neboť by se mu prý všichni smáli. 
Na štěstí si od samého počátku sám sklá-
dal melodie, které se mu přesně podle 

hesla „Štěstí přeje 
připraveným“ nyní 
velmi hodily v další 
kariéře. A jak to 
bylo dál a co chystá 
na nejbližší obdo-
bí? O tom všem si 
s námi povídal troj-
násobný zlatý sla-
vík Dalibor Janda 
v útulné kavárně 
Parkhotelu Praha:

Život je souhra 
náhod. Když jeden 
spolubyd l íc í  na 
uby tov ně s lav i l 
narozeniny, šli jsme 
do Drancy, klubu 

na Červeném vrchu, kde hrála tehdy 
známá kapela pana Čejky. Kamarád si 
přál, abych mu zazpíval k narozeninám 
písničku „Only you“. Kapelník to za 
stovku povolil a k jeho i mému překva-
pení návštěvníci klubu přestali tancovat 
a odměnili mne potleskem. Kapelník za 
mnou poté přišel, zda bych neměl chuť si 
s jeho kapelou občas zazpívat, že to bylo 
dobré. Risknul jsem to a řekl, že nemohu 
opustit práci, že zadarmo nemohu zpívat. 
Za nějaký čas zavolal ale na štěstí pan 
Čejka znova, že mi dá 80 Kč za večer, 
a tak jsem začal v Drancy zpívat. A pak 
se stala další náhoda. Jednou tam přišel 
na záskok muzikant ze špičkové kapely 
Pavel Petráš, který hrál s Olympikem 
a Marií Rottrovou a ve volné dny chodil 
hrát do Embassy baru a Jalty s Láďou 
Šlechtou. Začal jsem s nimi spolupraco-
vat a začalo se postupem doby říkat „Hele 
tam zpívá ňákej Janda“. Petráš kamarádil 
navíc s Jiřím Hrzánem a přivedl ho za 
mnou do Drancy. Hrzánovi se mé pís-
ničky líbily a vzal mne do svého pořadu. 
Všechna vystoupení byla úspěšná a byli 
jsme šťastni. Ale zasáhla další osudová 

náhoda. Jednoho dne volal Pavel Petráš, 
že se Jirka zabil.

	Jak jste se s tím vypořádal?
Zasáhla další náhoda. Zpíval jsem 

o půlnoci v Embassy baru, kde mne 
uviděl Leoš Dvorský a pozval mne do 
Švýcarska zpívat s jeho swingovou kape-
lou Čmeláci. Vydělal jsem si tak konečně 
na kýženou aparaturu a na mixážní pult. 
Jenže zase zasáhl osud. Dvorský za dva 
měsíce zemřel na rakovinu. Od Petráše 
jsem ale na štěstí dostal nabídku, abych 
jezdil s jeho kapelou po Česku přes Svaz 
hudebníků. Vzal jsem to. Po čase ale vzni-
kl rozkol. Petráš odešel hrát s Milanem 
Chladilem a chtěl, abych s nimi jezdil 
na turné. To jsem odmítl s tím, že pan 
Chladil je hvězda a já chci navíc dělat 
jenom svoji vlastní muziku.

	To bylo dost riskantní, co jste bez 
kapely dělal? 
V té době jsem hrál v Alhambře 

v Praze a začal spolupracovat s Pepíkem 
Kolínem. Poprvé jsem vystoupil s jednou 
z nich na „Děčínské kotvě“. Měla velký 
úspěch, a tak mi vyšel v roce 1983 první 
singl „Jahodový koktejl“. Z druhé strany 
desky vyšla písnička Josefa Kolína „Konec 
prázdnin“. To byl můj první skutečný 
počin jako skladatele a zpěváka. V té 
době se navíc vrátila ze Švýcarska kapela 
s Mílou Veletou. Já mu při jednom sezení 
v zákulisí pouštěl to, co skládám, a nabídl 
jsem mu, abychom udělali koncertní 
kapelu spolu. Slyšela nás Evička Pilarová 
a zpražila mé nadšení, řkouc: „Dalibore, 
jestli ti mohu poradit, budete mít jeden 
koncert za měsíc, s tím se neuživíte.“ Jenže 
Veleta se nakonec nedal zviklat a řekl, 
že se mnou do toho půjde. Půjčili jsme 
si každý 200 korun a vyrazili s kapelou 
dobývat svět (úsměv). První koncert 
proběhl pod hradem Karlštejn. Kamarádi 
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taxikáři naložili do taxíků 120 lidí, čímž 
zaplnili část hlediště a pak přišli další 
diváci. Začali nás poslouchat také na 
studentských kolejích a my žili jako kas-
kadéři, o nichž jsem zpíval v jedné naší 
písni „Žít jako kaskadér“, s níž jsem jel 
soutěžit na „Bratislavskou Lyru“. Měla 
tam velký úspěch, dostala cenu kritiky 
a cenu novinářů. Shodou okolností od 
těch novinářů, kteří o mně později psali, 
že místo super jsem jen podbízivý…

	Tento úspěch na Lyře Vás definitivně 
zařadil mezi špičky populární hudby. 
Vydal jste album „Hurikán“, vyhrál 
jste „Zlatý triangl“ a v roce 1985 
jste byl druhý ve „Zlatém slavíku“. 
Pamatuji, že jste se držel v žebříč-
ku disko slavíku českého rozhlasu 

„Deset nej…“ stále na špici. Musel jste 
být šťastný, nebo se mýlím?
Mýlíte. Sice jsem měl radost, ale 

úspěch přináší sebou i závist. Všichni, 
které jsem předstihl, mne nenáviděli. 
Navíc jsem všechny texty dělal s Hon-
zou Krůtou a odmítal nabídky jiných 
textařů, čímž jsem si naštval proti sobě 
lidi z branže. Národ sice křičel nadšením, 
vyhrál jsem tři Zlaté slavíky, ale oni mi 
začali házet klacky pod nohy. Nicméně 
po „Hurikánu“ jsem vydal další album 

„Deset prstů pro život“ s písněmi „Kde 
jsi“ a „Padá hvězda“. Prodalo se jich 
1 200 000 kusů. Za každou desku jsem 
sice dostal pouze 40 haléřů, ale i tak to 
byly slušné peníze. Neušlo to ani pre-
zidentu Husákovi, který mi napsal, že 
bych měl dát polovinu státu. Přitom stát 

musel z toho mít obrov-
ské peníze, když i těch 
40 haléřů takto vydělalo. 
Pomohl mi známý práv-
ník, odepsal Husákovi, 
že se zdokonaluji a kupu-
ji si studio. Pak se ozval 
až Milouš Jakeš svým 
proslulým projevem 
na Červeném Hrádku, 
v němž uvedl, že „nechá-
pe, co ti Jandové a ta 
milá holka Zagorka mají 
proti režimu, když vydě-
lávají miliony“. Abych to 
shrnul: „Úspěch nikdo 
neodpouští a závist 
světem vládne.“ 

	Pokud se nemýlím, posledního zla-
tého slavíka jste získal v roce 1988 
a přebíral ho v roce 1989 a o rok poz-
ději jste byl druhý těsně o 32 hlasů …, 
neboli Vás i přes ty klacky zastihla 
revoluce ve velmi úspěšném období. 
Navíc jako nestraníka, kterého kri-
tizoval sám velký Milouš. Toho by 
každý využil. Proč jste se odmlčel?
Nastala jiná doba. Kluci z kapely 

začali podnikat. Manažer Vlastík Přeček 
začal dělat do aut. Jan Krůta začal vydávat 
knihy. Kapela se rozpadla. Zůstal jsem 
sám bez manažerů. A co bylo podstatné, 
v té době nikdo nevěřil, že kdo byl za 
komunismu úspěšný, neměl protekci 
u vedoucích špiček. Takový člověk byl 
automaticky podezřelý. Lidé v tom 
období prostě nevěřili, že mohl někdo 

mít úspěch bez protekce jen proto, že 
má třeba zajímavý hlas nebo umí skládat 
písničky. Nevzali v úvahu, že ještě pár 
měsíců před revolucí mne nazývali papa-
láši „nesocialistickým zpěvákem“ a že 
jsem dokonce dostal od soudruha Batrly 
výtku, že „můj vzhled deformuje myšlení 
socialistického člověka“. Pár měsíců na 
to o mně stejně psali jako o nomenkla-
turním zpěvákovi, který si nahrabal za 
komunistů. Nesnáším pokrytce, kteří se 
najednou začali litovat, a přitom vím, že 
se měli minimálně stejně dobře jako já. 
Nestěžuji si, ale vadilo mi to. Musel jsem 
se vyrovnat s tím vším a nakonec jsem se 
rozhodl stáhnout do ústraní, abych měl 
od těch nesmyslů a útoků pokoj. Založil 
jsem si malé české vydavatelství. Vydávali 
jsme v něm Rychlé šípy, Šimka, Fouska… 
Bavilo mne to a vlastně baví dosud. Až 
postupem času jsem si uvědomil, že jsem 
tím spáchal na svém mediálním obrazu 
harakiri. Zpěváky pracující s velkými 
zahraničními vydavatelskými firmami 
bylo okamžitě mediálně víc vidět. Měl 
jsem se víc hájit, ale bylo už pozdě. 
Nakonec jsem to ale stejně nevydržel 
a spolu s Honzou Krůtou, Zdeňkem 
Vrbou a Dášou Veškrnovou jsme dali 
dohromady pořad „Povídání s písnička-
mi Dalibora Jandy“. Hráli jsme písničky 
z nového alba „Jen ty samotná a já“. Byla 
v něm jediná písnička, kterou pro mne 
složil někdo jiný než já, „Vcházíš bez 
vyzvání“, od Karla Svobody. Pak jsem 
začal v roce 1993 zpívat s novou kapelou 
Prototyp. Vydali jsme album „Co se má 
stát, to se stane“, čímž jsem si opět vydělal 
jako vydavatel, ale mediálně jsem přesto 
vymizel. Navíc nastalo rozdělení repub-
liky a na Slovensku, kam jsem předtím 
rád jezdil, jsem cítil napětí, že jsem 

Dalibor Janda se vou dcerou Jiřinou
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Čech. Nicméně jsme udělali ještě třikrát 
v Lucerně vánoční koncerty. V roce 1996 
jsem ale kapelu rozpustil a začal jsem 
chodit jako host do různých pořadů a na 
oslavy starostů či podnikatelů. Byla to 
móda, dělají to Žbirko, Nagy... S Jirkou 
Nepomuckým děláme 50-60 vystoupení 
za rok. Ale ani teď, kdy jsem se nedral za 
slávou, mi nedali novináři pokoj. Znova 
o nás začali psát, že vyděláváme rychlé 
peníze za nic. Že za půl hodiny vyděláme 
stejné peníze jako za koncert... 

	Což je ale pro změnu pravda. Horší 
je, že tak plýtváte svým nadáním 
a talentem. Není Vám to líto? Váš 
jmenovec Petr říkal, že nemůže 
prostě přestat komponovat a žít 
hudbou a že bude hrát a zpívat dokud 
bude moci. Neuvažujete o návratu 
z pohodlného života podnikatele do 
nepohodlného leč atraktivního živo-
ta hudebního skladatele a zpěvácké 
hvězdy? 
Teď jste mne dostala. Zatím jsem 

o tom nehovořil, ale chci se o to znovu 
pokusit. Můj jmenovec má pravdu. Jde 
sice žít pohodlně a finančně zabezpe-
čeně, ale není to plnohodnotný život. 
Založil jsem proto kapelu Prototyp a na 
přelomu tisíciletí jsem začal cítit, že lidé 
nás hrozně chtějí slyšet. Letos jsme se 
rozhodli, že se pokusíme udělat od září 
turné s Prototypem po všech krajských 
městech a náš cíl je prvního prosince 
na vánočním koncertu zaplnit Lucernu. 
Také navštívíme po letech Slovensko. 
Navštívíme Trenčín, Košice a Bratislavu, 
kde jsem slavil první úspěchy. Všichni se 
na to těšíme. Navíc s námi pojede jako 
host výborná Ilonka Czáková a moje dce-
ra Jiřina Jandová, která si složila několik 
prvních písniček. Pracuji s ní na desce 
a její nadšení pro skládání a pro muziku 
mi dává novou energii. Studovala zpěv, 
hraje na klavír a na kytaru, skládá podle 
mne docela hezké písničky a tak si říkám, 
že se s ní opět do všeho pustím naplno. 
Zpěvaček, které si dovedou skládat samy 
písničky, je u nás málo.

	Když hovoříte o dceři a sledujete 
nástup její kariéry, můžete porovnat, 
zda to mají začínající zpěváci lehčí či 
obtížnější, než za komunismu?
Vím, že zásadně nemohli nic dělat 

ti, co měli z komunistického hlediska 
špatný původ. To bylo zlé. Nejsem ale 
z těch, kteří Vám budou říkat, jak je 

komunisti dusili. To bych lhal. Já měl 
štěstí, že tatínek i já jsme byli obyčejní 
strojní zámečníci v Sigmě Hranice. Navíc 
Morava byla mimo centrum zájmu, než 
aby po mně někdo šel. Byl jsem vychová-
ván v křesťanském duchu a chodil jsem 
do kostela. I to mi ale prošlo. Na koncertu 
u přehrady nás sice policajti občas ostří-
hali, dnes by nám zase asi museli vlasy 
lepit. Občas nám také zakázali hrát za 
to, že se poprali kluci na tancovačce, ale 
jinak nám většinou zakazovali zpívat 
anglicky a jinak dali soudruzi pokoj. 

V Praze mne po revoluci napadli novi-
náři, že jsem nepodepsal Chartu 77. Já ale 
ani nevěděl, že nějaká byla. Uklízel jsem 
v té době smetí a škváru na letišti v Praze 
a měl starosti, jak se vůbec v Praze uživit. 
Lidi mne začali znát až po roce 1983. Ve 
Středočeské hudební agentuře mě pak 
sice lanařili do strany, ale podařilo se mi 
to oddalovat tak dlouho, až mi bylo 31 let 
a dali mi pokoj. Jen jednou jsem se nedo-
kázal vyhnout tomu, abych vystoupil 
jako host v Sokolově. Zpíval jsem tam ale 
písničku o lásce „Kde jsi“. Dozvěděl jsem 
se později v hospodě od zapisovatele na 
slezině papalášů na Orlíku, že v roce 1988 
mne chtěl jejich stranický výbor zakázat. 
Zachránily mne prý jejich manželky, 
které řekly, že jestli Jandu zakážou, že 
uvidí. Zase jedna z náhod. Možná byla 
i výhoda, že tak oblečeného a neholené-
ho zpěváka nikam nezvali. Neznal jsem 
nikoho z vrchnosti a nepřišel jsem s nimi 
do styku. Zpíval jsem písničky o lásce, 
o životě, ne socialistické hity.

	Šel byste, kdybyste byl nyní začínající 
zpěvák, do Super Star?
Nešel. Bavilo mne 

zamlada soutěžit se svý-
mi písničkami. Kdežto 
nyní jde televizím jen 
o to, aby jim dav neod-
borníků zaplatil esemes-
kama pořad. Vítězství 
v takové soutěži je navíc 
dvojsečná zbraň. Děcka 
v ní vyjedou nahoru 
a dostanou brzy přes 
ústa. Každý člověk, který 
bude 50× v televizi, bude 
slavný. Ať je jakýkoliv. 
Stane se ikonou něčeho, 
jedno čeho. Lidi přijdou 
na jeho koncert, ale když 
nemá další nové hity, 
druhý je už ničím novým 

neuchvátí a diváci odpadnou. Chtějí se 
bavit i jinak, než se dívat na průměrnou 
kapelu. Snad jako jediná to řešila zajímavě 
Aneta, ač byla 100× na NOVĚ, najednou 
prohlásila, že je chudák nahnaný do sou-
těže a že nebude v komerčních pořadech 
vystupovat. Využila toho a vydržela tak 
s popularitou. Stala se tím zajímavou. 
Byl to dobrý manažerský počin. Kdyby 
ale měla dělat své vlastní pořady, neměla 
by s největší pravděpodobností po 40 
minutách co dál nabídnout a okoukala 
by se, jako ti ostatní. Dvě třetiny národa 
nepochopí, co je kvalitní muzika. Pokud 
jim někdo nevysvětlí, co obnáší rozsah 3 
oktávy, tak si broukají v rozsahu pěti tónů 
a říkají tomu zpěv. Kritici nejsou navíc 
nezávislí. Jsou často zatrpklí a popularita 
a úspěch se nechválí. Je to jen o emocích, 
nezajímá je kvalita toho, co se vydává, 
ale kdo to vydal. Je to tak ale nejen 
v hudbě. Lidi Vám například řeknou, že 
se jim nelíbí politik. Na dotaz, zda ho 
znají a proč se jim nelíbí, odpoví obvykle: 

„Neznám ho, ale když se na něj podívám, 
vidím, že je to blbec.“ Znám z několika 
setkání například premiéra Topolánka 
a je to podle mne naprosto normální 
veselý chlap. Kdybych ho posuzoval jen 
podle kritiků, tak je to člověk zralý do 
Bohnic. Nechápu ale jednu věc. Když se já 
na sebe podívám v TV, snažím se vystří-
hat toho, abych nedělal některé grimasy 
a chyby podruhé. On ale ne, to je chyba. 
To nemůže už na kritiky svádět.

Pane Jando, děkuji za rozhovor 
a přeji Vám úspěch s podzimním turné 
a 1. prosince nabitou Lucernu.
Snímky Ivana Haslingerová a archiv 
autora 


