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Téměř všechny národní historie 
začínají legendami. Praotec Čech 
dovedl svůj lid k hoře Říp, podobný 
začátek má i příběh o tom, jak se 
Vladimír Drápal alias Lábus stal 
undergroundovou máničkou.

Jednoho červnového večera roku 1977 
se pan Drápal senior, normalizační 
komunista, rozhodl, že je načase 
začít s výchovným procesem, který 
povede k tomu, že se jeho třináctile
tý syn Vladimír stane „příkladným 
socialistickým člověkem“. V té době 
probíhala kampaň proti Chartě 77 ve 
sdělovacích prostředcích a na řadu 
tak přišel i televizní pořad Atentát na 
kulturu mající za cíl dehonestovat celý 
český underground a obzvlášť kapelu 
The Plastic People of the Universe. 
A právě tento večer se stal v podání 
Františka Stárka Čuňase, dlouho
letého Lábusova kamaráda, zákla
dem pro legendu: Pan Drápal senior 
si posadil Vládíka vedle sebe na gauč 
a společně sledovali propagandistický 
pořad. Po jeho zhlédnutí se na něj obrátil 
s otázkou: „Tak co tomu, Vláďo, říkáš?“ 
Dostalo se mu pro něj překvapivé od-
povědi: „To je vono, to chci bejt!“ Na to 
mu zdrcený otec jednu fláknul a bylo 
vymalováno. Vládík vykročil na cestu 
máničkovství...

Z vladimíra „Lábusem“

Vladimír Drápal se narodil 27. března 
roku 1964 v Lounech do prominentní 
rodiny. Otec byl vojákem z povolání, 
posléze předsedou místního národní
ho výboru, matka učitelkou. 

Díky studiu angličtiny na jazykové 
škole se Vladimír seznámil s literatu
rou Allena Ginsberga, četl Keseyho 
a z knihovny „uloupil“ Kerouacovu 
knihu Na cestě, protože ji prostě 
„potřeboval“. Zajímal ho rock’n’roll, 
ze kterého byl cítit vzdor a rebelství. 
Poslouchal například Beatles, Black 
Sabbath, Deep Purple nebo Kiss. 

Undergroundovou hudbu slyšel 
poprvé, když se k němu v osmé třídě 

dostala od staršího kluka, který už 
chodil na gymnázium, kazeta kapely 
Umělá hmota. Po zhlédnutí zmiňované
ho pořadu Atentát na kulturu se ujistil, 
že se svými představami o svobodě a ji
ném způsobu života, než který mu byl 
servírován doma, společností a médii, 
není sám. 

Kvůli problémům s autoritami nešel 
na gymnázium, které mu připadalo 
příliš sešněrované, a raději pro svou 
lásku k přírodě zvolil Střední země
dělskou školu v Žatci. Tam se seznámil 
s hudebníky Jiřím Zelenkou zvaným 
Zelí a Pavlem Škarýdem (oba É Ucho 
Accord Debil Band, později Orchestr 
Bissext) a Borkem Holečkem, který do 
žateckého jazzklubu zval alternativní 
kapely. Tak se dostal i ke zdroji samiz
datů, magnetofonových nahrávek 
zakázaných skupin a k životu v ko
munách. Jeho touha po necenzurova
ném umění a životě vůbec byla vlastně 
příčinou i následkem. 

Dne 17. února 1980 měl premiéru 
29. díl propagandistického seriálu  
30 pří padů majora Zemana s názvem 
Mimikry, inspirovaný známým přípa

dem únosců letadla, kteří zvolili tuto 
cestu k emigraci do tehdejšího západ
ního Německa. Předlohou pro postavy 
v Mimikrech byli členové kapely The 
Plastic People of the Universe. Jednu 
z hlavních rolí, hudebníka a narko
mana Josefa Borůvku, v něm ztvárnil 
herec Jiří Lábus, kterému se Vladimír 
velmi podobal, a tak se stalo, že od 
svých přátel dostal přezdívku Lábus. 

Iniciačním koncertem, kterým 
Lábus vstoupil do dění českého kul
turního podzemí, byl koncert skupi
ny Křížový výslech, což byla kapela 
okolo Milana Padevěta, řečeného 
Svědek. Kapela se scházela každý 
čtvrtek v pražské staroměstské hos
podě U Betlémské kaple, kam jezdily 
máničky z širokého okolí – z Kladna, 
Žatce, ale i z Broumova atp.

V té době se stal Lábus v Lounech 
jakýmsi „majákem“, kolem kterého 
vznikala další společenství. Začal 
jezdit čím dál častěji do Prahy, kde 
potkával lidi, kteří byli v té době aktiv
ní, dělali samizdaty, zakládali kapely 
nebo alespoň byli ochotní vypravit se 
na koncert třeba přes celou republiku, 

Lábus – guerillový bojovník

Vladimír „Lábus“ Drápal v „civilu“ před oponou Vrchlického divadla v Lounech v roce 2010
Foto: archiv Vladimíra Drápala 
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i když byla velká pravděpodobnost, že 
tam jedou zbytečně.

Po neúspěšných přijímačkách na 
Vysokou školu pedagogickou na
stoupil jako vystudovaný agronom do 
lounského Agrochemického podniku 
(ACHP), středisko Postoloprty, jako 
rostlinolékař. Objížděl pole a kontro
loval, jestli nejsou napadena škůdci, 
a příslušným agronomům radil, jak 
to léčit. Tím ovšem neobyčejně štval 
StB, protože se mohl nekontrolovaně 
pohybovat po celém lounském okrese. 
Estébáci se ho snažili připravit o řidi
čák, což ovšem – jak zjistil po revo
luci – neprošlo přes jeho psychiat ra, 
k němuž docházel kvůli modré knížce, 
která by ho osvobodila od vojenské 
povinnosti. Místo vojny šel vykládat 
vagony s uhlím do Elektrárny Počera
dy. Do ACHP se ještě jednou vrátil, ale 
už jen jako normální agronom. Občas 
některého z tehdejších spolupracovní
ků potká – ti pak s jiskrou v oku vzpo
mínají, jak si pro něj estébáci jezdili 
do práce, předávali mu předvolánky 
k výslechům a podobně. 

Po 17. listopadu 1989 byl Lábus jed  
ním ze zakladatelů lounského Občan
ského fóra (OF). Poté se stal členem 
městského zastupitelstva a pracoval 
v Městském kulturním středisku. Hod
ně cestoval po světě, nezapomenutel
né zážitky má spojené s fenoménem 
„hromadných zájezdů mániček“ (jak 
z názvu vyplývá, jednalo se o zájezdy 
mániček a hipíků do zahraničí), které 
pořádal Oldřich „Kili“ Kilián již od roku 
1990. Potřeba svobody převážila nad 
úředničinou, a proto Lábus začal raději 
podnikat: provozoval knihkupectví, 
prodejnu CD, rockové kluby (např. 
Mandarin, Opera), pracoval v měst
ském kině. Takhle nějak se protloukal 
životem až do roku 2002, kdy vyhrál 
výběrové řízení na ředitele nově zre
konstruovaného divadla v Lounech. 
Tehdy svůj rozjetý život přibrzdil 
a většinu času začal věnovat úřadová
ní. Postupně přibylo ještě ředitelování 
Galerie města Loun a v loňském roce 
(2014) i angažmá v Kulturním domě 
Zastávka – tam paradoxně pořádal po 
roce 1989 první koncerty a v roce 1993 
i první oficiální tzv. Lábusovky (jedno
denní narozeninový undergroundový 

festival), které přerostly v jakýsi „za
hajovací koncert festivalové sezony“. 
Takže skutečně platí známé rčení, že 
pachatel se vrací na místo činu.

Guerilla records

Zárodky Lábusovy vydavatelské čin
nosti tkví v roce 2000, kdy společnost 
Indies vydala koncert skupiny DG 307, 
jenž byl nahrán na oslavě jeho pětatři
cátých narozenin. Deska brzy zmizela 
z obchodů, takže ji nemohl ani nikomu 
dát. Když o její možné reedici mluvil 
s frontmanem kapely DG 307 Pavlem 
Zajíčkem, dostalo se mu rady, aby 
místo toho vydal nahrávku, kterou 
s Mejlou Hlavsou udělali po jeho ná
vratu z exilu a která vlastně zmizela 
podobně. S tím, že by ji předělali do 
nové verze – dohráli živé bicí, přidali 
baskytaru apod. (Nakonec na pásku 
objevili ještě úžasnou Indiánskou 
modlitbu, která se na původní disk 
nevešla.) To bylo také jedním z důvodů 
založení vydavatelství Guerilla Re
cords. Do té doby vydávala podobnou 
hudbu vydavatelství, jako byl napří
klad Globus Karla „Kocoura“ Havelky, 
zmiňovaní Indies, Monitor, Black Point 
Oldy Šímy či Anne Records. Postupně 
však toto pole řídlo a Lábusovi přišlo 

líto, že spousta nahrávek zůstala ne
vydána, respektive že se ani případné 
nové věci nedostanou do širšího pově
domí. Podobné vydavatelské choutky 
měl už dříve – v roce 1993 vydal CD 
skupiny Guten Tag (pod hlavičkou 
Rock’n’Roll Indians), ale to tenkrát 
zapadlo, protože v té době všichni 
kupovali Plastiky, Chadimu, Psí vojáky 
a tehdy „osvědčené značky“. U základů 
Guerilly stáli ještě dva Lábusovi přá
telé, které ovšem optimismus a radost 
z vydávání nekomerční hudby poměr
ně brzo opustily.

Prvním počinem Guerilla Records 
bylo tedy album skupiny DG 307 Uměle 
ochuceno – de-constructed v září 2001. 
Dalším titulem byla opět reedice a opět 
DG 307. Lábuse zarazilo, že o tuto 
hudbu není v podstatě žádný zájem. 
Jeho přátelé z Indies, kteří zajišťovali 
distribuci, mu říkali, že je třeba vytr
vat a udělat víc titulů, pak že se objem 
tržeb zvedne. A tak vytrval, i díky 
tomu, že se v roce 2002 stal „státním 
zaměstnancem“ (ředitelem lounského 
divadla, později i galerie) a na tržbách 
z Guerilly nebyl existenčně závislý. Od 
té doby v podstatě jediným kritériem, 
které pro něj při vydávání desek platí, 
je, aby se muzika líbila jemu samému 
a aby ho něčím zaujala. Jestli se prodá 

Jeden z večírků „invalidních sourozenců“, jak je nazýval Egon Bondy. Chomutovská hospoda 
Mejto, 1987. Foto: archiv Vladimíra Drápala 
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třicet nebo sto třicet kusů, pro něj není 
rozhodující. Lábus je přesvědčen, že 
nahrávky od Guerilly nestárnou, že 
výpověď v nich obsažená může vní
mavější lidi oslovovat i v budoucnu, že 
není závislá na chvíli svého vzniku, 

ale je v ní vyjádřena nějaká obecnější 
touha. Třeba všechny věci, které vytvo
řil Pavel Zajíček, i ty čtyřicet let staré, 
působí, jako kdyby je napsal včera. 
A takových nahrávek se v katalogu 
Guerilly najde více než dost. 

Lábus si (dle vlastních slov) cení 
všeho, co za dobu trvání Guerilla 
Records vydal. Za vlajkovou loď lze 
považovat pětialbum DG 307 z let 
1979–1980. Práce s Pavlem Zajíčkem 
byla na jednu stranu vysilující, ale 
výsledek stojí za to. Rovněž „dokopal“ 
Plastiky k nahrávce Maska za maskou 
a vydal jejich „živák“ Nonstop opera. 
Ostatně všechno, kde je Mejla – po
dobně jako Pavel Zajíček –, má pro 
Lábuse obrovský náboj. Opravdu pyš
ný je na autorská čtení Ivana Martina 
Jirouse – Magora, která s ním dlouho 
připravoval. Nakonec však Magorovy 
labutí písně vyšly až těsně po Jirouso
vě smrti v roce 2011 a CD Magorovi 
ptáci a další příběhy v roce 2012. Ono 
totiž nebýt Magora, respektive jeho 
undergroundového mýtu, nikdy by 
samozřejmě nevzniklo ani Lábusovo 
vydavatelství.

Pár věcí také objevil snad i pro jiné, 
třeba hudbu výtvarníka Libora Krej
cara. Nebo když s Vladimírem Václav
kem nahrávali jeho sólový koncert. 
Cesty za rockerem a spisovatelem 
Pepou Vondruškou přinesly neobvyk
lou zkušenost – když s ním domlou
val vydání jeho archivu, v místnosti 
vedle se vařil perník a zájemci neu
stále přicházeli a odcházeli. Krásné 
a obohacující debaty vedl s básníkem 
a kulturním hybatelem Brna Erikem 
Fričem o životě a jeho poezii, udiven 
jeho vlastní nejistotou tvorby. A jsme
li už v Brně, neměli bychom zapome
nout na Lábusovy milované kapely 
Odvážní bobříci a následně Pro pocit 
jistoty. Ke každé desce se vztahuje 
nějaký příběh. Plastiky a písničkářku 
Dášu Vokatou křtil Václav Havel, řadu 
titulů Magor, věrným kmotrem je i Ka
rel Schwarzenberg, Aktual křtil ještě 
jako prezident Václav Klaus, Umělou 
hmotu Milan Knížák. 

Lábus má v plánu napsat jakousi 
komentovanou diskografii Guerilla Re
cords, kde zachytí jednání s interprety 
a kapelami, které vždy vedl napřímo, 
bez jakéhokoliv prostředníka. Takový 
katalog bude mít jako pamětnická vý
pověď významné místo v historiografii 
českého undergroundu. 

Zdá se, že letošní rok bude obzvláště 
„výživný“. Po deseti letech se Lábusovi 

Vladimír Drápal uvádí poslední vystoupení Ivana Martina Jirouse v pražském divadle Archa na 
Poctě českému undergroundu, 4. listopad 2011 
„Dobrozdání“ Magora, který si činnosti Guerilla Records velmi považoval

Foto: archiv Vladimíra Drápala 
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podařilo „vytrvalým tlakem“ přesvěd
čit vsetínskou kapelu Posádková hud
ba Marného Slávy, aby mu poskytla 
celý svůj archiv. Budou z toho čtyři 
CD s jejím kompletním repertoárem. 
K vydání jsou připraveny i nahrávky 
skupin AKU AKU a Blahobeat (dříve 
Beatový družstvo Sokolov) – oběma 
kapelám dělal Lábus koncerty už před 
rokem 1989, takže opět se naplnilo 
jedno rčení: stará láska nerezaví. 
K pětasedmdesátinám Honzy Steklíka 
připravuje nahrávku jeho grafických 
partitur. Vyjde také koncert Činny 
k dvacátému výročí existence kapely, 
který byl nahrán ve známé žižkovské 
hospodě U Vystřelenýho oka a který 

„masteruje“ top zvukař Ondřej Ježek. 
A chystá se i Svatopluk čili reinkarno
vané písně Sváti Karáska s akcentem 
na jejich boomewoogie rytmus. 

Vladimír „Lábus“ Drápal vydal 115 
alb s 80 jmény kapel a interpretů. Na 
mou otázku, proč vydává to, co vy
dává, odpověděl takto: Protože mě to 
oslovuje. Protože to jsou všechno přátelé. 
Protože mě to obohacuje. Protože je mám 
rád. Protože každý máme na této zemi 
nějaký úkol. Já mám takové to pnutí 
s tou „krásou“ seznámit co nejvíc lidí. 
A to se týká i pořádání koncertů: doteď 
je mi záhadou, proč je pořádám, když 
jsem do poslední chvíle na mrtvici: Přijde 
dost lidí? Zaplatí se to? Nestane se něco 

kapele cestou? Jakej bude zvuk? A tak 
dále – těch otazníků jsou miliony. A přes-
to do toho jdu znova a znova. Asi nějaká 
úchylka. No a stejně jdu do té nahrávky: 
přes všechny obavy a nejistotu je pro 
mě nějak důležité, aby po tom umění, 
které obdivuju a ctím, zůstala nějaká 
stopa i pro budoucnost. Jak kdysi říkala 
Bridgitte Bardot, že všichni se sejdeme 
v posteli, tak mě na českém androši při-
jde paralela, že všichni se jednou sejdeme 
v Guerilla Records. V podstatě jde o to, 
co Václav Havel nazval „vržeností“, tj. 
že život – a nejen v umění – možná není 
ani tak otázkou volby, jako osudu.

Eva Evelína Brozmanová
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