studie a články

Na počátku bylo slovo
… byli Hells Devils
F RA NT IŠEK STÁ REK ČUŇAS

Často kladenou otázku o počátcích existence českého undergroundu nelze
zodpovědět bez samotné jeho deﬁnice. Diskuse o této deﬁnici však stále ještě
není ukončena. Nedávno jsem vytýkal Ivanu Martinu Jirousovi, že ve své Zprávě
o třetím českém hudebním obrození příliš akcentuje, patrně pod vlivem Křižovnické
školy , roli umělců jakožto prvku tvořícího undergroundové společenství. Měl jsem
připravené argumenty o tom, jak čas prokázal, že undergroundové společenství se
skládalo (skládá) spíše z jedinců, kteří umělecké ambice neměli (nemají). Magor mě
však odzbrojil ještě dřív, než jsem je stačil uplatnit, když prohlásil: No tak jsem se
mýlil, psal jsem to už v roce 1975. Zcela zřejmý je tedy fakt, že každá deﬁnice bude
muset vycházet z předpokladu, že bez androšů není underground.
1

2

Hells Devils: zleva Jiří Hampl, Zdeněk „Kelly“ Macháček, Miloš „Reddy“ Vokurka, Miroslav „Tony Black“ Schwarz, Jiří „Satan“ Sigmund, při zkoušce
ve společenské místnosti tiskárny na Smíchově. Na obraze je první tajemník ÚV KSČ a prezident republiky Antonín Novotný, 1962
Foto: archiv Jaroslava Brezy
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KDE ASI TAK ZAČÍT?
Zpravidla jsou počátky undergroundu
v českých zemích situovány na samý
začátek padesátých let minulého století, do období existence edice Půlnoc,
kdy Zbyněk Fišer alias Egon Bondy,
Honza Krejcarová, Bohumil Hrabal,
Vladimír Boudník a další tvořili bez
ohledu na panující poměry, bez jakýchkoliv vazeb na hlavní proud kulturního dění v podzemní ilegalitě.3 To vše
by sice naplňovalo znaky undergroundového životního pocitu, ale chyběl
zde prvek sociální. Umělci nereprezentovali žádnou sociální vrstvu,
kterou by bylo možno označit jako
hnutí, a nebýt personálního spojení
této skupiny s undergroundem sedmdesátých let prostřednictvím Egona
Bondyho, byli by asi posuzováni jako
vzdorokulturní umělecká skupina,
vztahující se spíše k meziválečným
avantgardistům.
Opravdový začátek historie českého
undergroundu však přišel až během
kouzelných šedesátých let, tak ostře
dělících 20. století. Na jedné straně
miliony mrtvých z obou světových
válek, genocida a holocaust a na druhé straně probouzející se zájem o člověka, lidská práva a hlavně o individuální svobody. Pohyb samozřejmě
vyvolával „okraj“, nikoli mainstream
– Ginsberg a Kerouac, Presley a Beatles,
beatnici a hippies, Woodstock i Radio
Luxembourg byli dobovými hybateli.

ZPĚT DO NAŠÍ KOTLINY
Rock and roll byl v Československu
právě narozené dítě, ale jen jednu ze
všech kapel té doby lze označit jako
protoundergroundovou. Jedná se
o skupinu Hells Devils, která překročila samotný rámec hudby a tak jako
někteří pozdější hudebníci vlastně
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užívala hudbu jako prostředek přinášející svobodu. Památná je věta jejího
manažera Evžena Fialy, který při
jednom koncertu ve chvíli, kdy bylo
obecenstvo i hudebníci ve varu, vytrhl zpěvákovi mikrofon z ruky a zařval
do něj: My tady z toho tu Ameriku uděláme! Slovo „Amerika“ bylo synonymem pro svobodu. To by samo o sobě
nebylo nic zvláštního, zároveň se však
z okruhu diváků – ale i těch, kteří
kapelu nikdy neviděli – vytvářelo cosi
jako zárodky hnutí nebo společenství.
V Teplicích například existovaly dvě
skupiny, které se k Hells Devils programově hlásily, a to nikoliv pouze
názvem (Black Devils a The Devils
Bells), ale i svým projevem. Také vnější okolnosti se podobaly tomu, co
přišlo později v letech sedmdesátých
a osmdesátých. Zákroky Veřejné bezpečnosti během koncertů (např. v hotelu Tichý 7. břez na 1964), štvavá
kampaň sdělovacích prostředků (viz
články v deníku ústředního výboru
KSČ Rudém právu) a nakonec i soudní
represe.
Evžen Fiala se však původně do
zorného pole Státní bezpečnosti, jednoho z nástrojů prosazování kulturní
politiky komunistické strany, dostal
kvůli tomu, že chodil s au pair z ﬁnské
ambasády. Tak se stalo, že byl sledován a „rozpracován“ pro trestný čin
špionáže, a když se pochopitelně nic
neprokázalo, překvaliﬁkovaly to orgány činné v trestním řízení na „jistější“ paragraf 203 – příživnictví.4
Snad nejsmutnější kapitolou však
bylo chování činitelů „kulturní fronty“
k této kapele: při 2. přehlídce hudebních amatérských souborů v pražském
Slovanském domě v prosinci 1963 vedl
konferenciér Skrovný rozhovor s manažerem skupiny s těžko skrývaným
despektem a snažil se ho navíc před
obecenstvem zesměšnit. Snad ještě

horším případem byla debata na stránkách časopisu My 64: Miloslav Šimek,
umělecký vedoucí divadla Karkulka,
se vyjádřil: Jestliže se například skupina
Hells Devils chová tak, jako by dávala
povel „demolujte sál!“, to je potom vandalství. Vedoucí takových skupin neumějí
většinou ani na nic hrát, pouze hledají
pro svou skupinu kšefty, doslova ji fašizují a své hráče okrádají o peníze. Jsou
to takoví příživníci na skupinách.5

JAK SE RODÍ ĎÁBLOVÉ
Psal se rok 1961. Dva kamarádi z pražských Košíř Zdeněk Macháček a Jiří
Sigmund si pro potěšení hráli na své
gibsony rock and roll. Začali se navíc
poohlížet po dalších, kteří by se k nim
přidali. Hlavně to chtělo rytmiku.
Perspektivní se jevil Emil Gröschel,
syn hudebníka, který si od svého otce
čas od času půjčil bicí soupravu. Normálně při zkouškách používal vlastní
bubínek koupený z vojenského výprodeje v pražských Kotcích a dva činely.
Dalším hudebníkem se stal Mirek
Kyncl, který také přišel s kytarou
Gibson. Už o rok později se skupina
začala elektriﬁkovat, Macháček a Sigmund si pořídili elektrické kytary,
z nichž jednu, tu Sigmundovu, předělali na basovku.
V téže době zjistil Mirek Kyncl, že
jeho kolega ze smíchovské Tatrovky
zpívá obdobným stylem jako Cliff
Richard. Na příští zkoušce to již Miloš Vokurka předváděl ve zkušebně.
Místo zpěváka v kapele měl zajištěné.
V druhé polovině roku nahradil Emila Gröschela za bicími zkušenější
Miroslav Schwarz a skupina, jak bylo
tehdy zvykem, přibrala vlastního
konferenciéra, kterým se stal pro
svoji dobrou znalost angličtiny Jaroslav Breza. Manažerem byl další
kolega z Tatrovky, Jaroslav Malík.

Míněna Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, jejímž představitelem I. M. Jirous mj. byl (pozn. red.).
JIROUS, Ivan Martin: Zpráva o třetím českém hudebním obrození. Samizdat, 1975; totéž in: MACHOVEC, Martin (ed.): Pohledy zevnitř.
Česká undergroundová kultura ve svědectvích, dokumentech a interpretacích. Pistorius & Olšanská, Příbram 2008, s. 9n.
K tématu PILAŘ, Milan: Underground aneb Kapitoly o českém literárním undergroundu. Host, Brno 2002.
Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), fond (dále jen f.) Svazky kontrarozvědného rozpracování – Centrála (dále jen MV-KR), archivní číslo (dále jen a. č.) 600608 MV, signální svazek „LUDO“, Ustanovka Fiala Evžen, 27. 9. 1967 zpracoval Konvalinka pro KS SNB
Praha 2. odb. 5. odd. ref. Hošek.
O big beatu z druhé strany. MY 64, 1964, č. 8, s. 56n.
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Hells Devils: zleva Jiří „Satan“ Sigmund, Emil Gröschel, Miloš „Reddy“ Vokurka, Miroslav Kyncl, Zdeněk „Kelly“ Macháček, 1962
Vpravo: Miroslav „Tony Black“ Schwarz v Klubu Jezerka, 1963
Foto: archiv Muzea bigbítu

Macháčkovy a Sigmundovy umělecké pseudonymy, Kelly a Satan, měly
jistě vliv na pojmenování celé kapely.
Původní název Greate Hells Devils
prokazatelně používala ještě v říjnu
1962, poté se slovo „greate“ postupně
vytratilo. Také Miloš Vokurka potřeboval odpovídající jméno, zpočátku
byl uváděn jako Red Gherkin, s čímž
se však nikdy nesžil, a tak zůstalo jen
Reddy. Nejjednodušší to měl Mirek
Schwarz, ten si podle bubeníka skupiny Shadows říkal Tony, jeho příjmení se k pekelnictví hodilo, a tak byl
Tony Black na světě.
Jejich tehdejší vizuální a hudební
projev nejlépe popsal Aleš Opekar:
Kapela hrála staticky, žádné šou, měli
dost co dělat, aby zvládli své nástroje.
Vokurka se při zpěvu držel mikrofonního stojanu. Jinak nevěděl co s rukama.
Zkoušelo se ve společenských prostorách smíchovské tiskárny, a to asi
takto: „Tak si to dáme ještě jednou,
poslechni si, jak on to tam hraje.“ Tedy,
Sonet Duo po ruce a přesné kopírování,
to bylo hlavním krédem. Chápání originality spočívalo v co nejvěrnějším přiblížení se původní vzorové nahrávce.6
V tom vynikal Reddy, z Radia Luxembourg si foneticky přepisoval anglické texty a zpíval je tak věrohodně, že

6

Pozvánka na koncert Hells Devils, týká se neděle 2. října 1962, místo není uvedeno
Zdroj: archiv Jaroslava Brezy

řada diváků vůbec netušila, že neumí
anglicky.
Přes všechny problémy znamenalo
pro Hells Devils léto a podzim roku
1962 poměrně úspěšnou sezonu. Řadu
koncertů odehráli na Jezerce a vystupovali v restauraci Ural. Ke konci roku
však zájem polevoval a příležitostí
vystupovat drasticky ubylo. Manažer
byl bezradný a morálka kapely upa-

dala. Do zkušebny chodili hudebníci
dost nepravidelně.

PŘEPŘAHÁNÍ
V Košířích bydlel rovněž člověk známý
pod jménem Binny Laney (Zbyněk Lán,
nar. 1938), fanda rock and rollu a zároveň znalec elektrotechniky. Sám si
vyráběl magnetofony a pořizoval zá-

OPEKAR, Aleš: Bigbítové šlápoty. ROCK & POP, červen 1997, č. 18, s. 64.
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znamy z armádní stanice A.F.N. Munich, vysílající pro americké vojáky
v západním Německu, a později z Radia
Luxembourg. Opakovaně ho zaměřovala radiokontrarozvědka ministerstva
vnitra, když do éteru vysílal hudební
pořady Svobodné Evropy.7 Binny měl
za sebou už řadu návštěv na Jezerce,
kde tehdy úřadoval především Miki
Volek s Crazy Boys, a do jisté míry
s nimi i spolupracoval.
V listopadu 1962 šel Binny Laney po
Košířích a najednou uslyšel ze sklepního okénka v ulici Na Hřebenkách
povědomé rytmy. Neváhal ani chvíli
a do improvizované zkušebny vstoupil.
Objevil lidi stejné krve. Kapela byla sice
právě v troskách, do „nové“ zkušebny
se uchýlila jen její část reprezentovaná
Reddym, Tony Blackem a Jiřím Hamplem. Kelly a Satan nadále užívali
pohostinství smíchovské tiskárny.
K roztržce došlo hlavně kvůli repertoáru, protože zakládající členové
kapely měli pocit, že jsou čím dál více
jen doprovodnými hráči zpěváka
a chtěli hrát více instrumentálních
skladeb, hlavně od Shadows. To samozřejmě Reddymu nevyhovovalo.
Binny hned nabídl své služby a na
místě se stal zvukařem kapely. Zároveň
dostal další úkol: nenápadně obhlédnout, co se děje v tiskárně. Příště hlásil, že je všechno tak, jak očekávali:
hrajou Shadows. Nutno ještě poznamenat, že se tato sekce nijak neprosadila, o jejich instrumentálky nebyl
zájem a skupina se brzy rozpadla.
Binny viděl, že kapela potřebuje
někoho, kdo by ji vedl zejména po
ideové stránce. Nejvhodnější se mu
jevil jeho známý Evžen Fiala (1939 až
1995). Fiala na Jezerce s různými formacemi příležitostně zpíval vymyšlenou angličtinou, ale hlavně přitom
předváděl takové show, že to pamětníci shodně popisují asi takto: Evžen
byl při svém vystoupení mnohem víc ve
vzduchu než na zemi, ale bylo to dobrý
a mělo to vždycky obrovský úspěch.

7
8
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Nahoře: Evžen Fiala, dole: Binny Laney
Vpravo: Koncert Hells Devils v Národním domě na Smíchově, na jevišti zleva: Antonín „Péřa“ Hříbal,
za bicími Tony Black, speaker Jaroslav Breza, Miloš „Reddy“ Vokurka, Jiří Hampl. Praha, jaro 1963.
Foto: archiv autora, Muzea bigbítu a Jaroslava Brezy

Po nějakém čase Evžen souhlasil
a stal se novým vedoucím kapely. Šlo
o zásadní předěl v existenci Hells
Devils. Evžen a Binny byli schopni
do kapely napumpovat tolik energie
a nápadů, že se skomírající pekelné
plameny rozhořely jasně a vysoko.
Evženův příchod znamenal ještě
jedno velké personální plus. Společně
s ním se začal angažovat i jeho otec,
Evžen Fiala starší, řečený Toscani
(v českých podmínkách ovšem Toskány) údajně pro své španělské šlechtické předky. 8 Patrně chtěl svému
synovi pomoci v jeho první smysluplné
činnosti – manažerování skupiny.

Věděl samozřejmě, že Evžen není moc
schopný dotáhnout věci ke zdárnému
konci a že drobná práce kolem kapely
je pro něho příliš „drobná“, než aby se
jí zabýval. Toskány se tedy stal produkčním skupiny, měl v náplni práce
všechno, co se týkalo jednání se schvalovacími institucemi a provozovateli
kulturních zařízení, nicméně neváhal
ani vlastnoručně ušít hudebníkům
kalhoty, aby měli odpovídající kostýmy.
Stal se prostě „dobrým duchem“ kapely. Sám později píše, že k hudebníkům a personálu měl otcovský vztah,
a stejně na něho vzpomínají i všichni
ostatní.9 Trojice – Evžen s přirozenou

ABS, f. MV-KR, a. č. 600608 MV, signální svazek „LUDO“, Zpráva o vytěžování technického prostředku R1.
Evžen Fiala (1912–2004) byl za pražského povstání v květnu 1945 velitelem obrany čtvrti Nusle, poté vstoupil do nově vznikající zpravodajské služby (KVNB), z níž byl po únoru 1948 vyhozen. Počátkem šedesátých let pracoval jako úředník v Pražských energetických
podnicích
Nejstarší bigbíťák. Vokno, 1990, č. 17. s. 11.
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vůdčí schopnosti a tvůrčími nápady,
Binny přinášející odbornou erudici
a Toskány s již zmíněnou drobnou
prací – byla pro kapelu obrovskou
hybnou silou.
Nový manažer Fiala-Toskány a zvukař Binny, který zároveň sestavoval
program tak, aby skladby gradovaly,
měli naprosto jasné představy, jak by
měli hudebníci vypadat. Charakteristickými se staly lesklé červené košile
a černé kalhoty. Určovali pohybovou
stránku koncertu, světelné a zvukové efekty i kompozici jeviště. Prostě

Nahoře: Zdeněk Rytíř ve standardním oblečení hudebníků Hells Devils, 1964
Dole: zleva Evžen „Toskány“ Fiala, Jiřina Stadelmannová, Evžen Fiala, 1964
Foto: archiv Muzea bigbítu

10 Bigbít. Česká televize, dokumentární seriál, díl č. 3

se snažili vytvořit atmosféru spojení
mezi diváky a hudebníky. Právě toto
„bourání bariér“ mezi hledištěm a jevištěm odlišovalo Hells Devils od
většiny tehdejších skupin.
Kapela prošla poměrně zásadními
změnami. Repertoár se sice příliš
nezměnil, hudba Little Richarda, Elvise Presleyho či Cliﬀa Richarda stále zůstávala na programu, ale měnil
se duch: hudba už nebyla cílem, ale
prostředkem. Prostředkem k čemu,
to ještě nebylo zcela vyjasněno, zůstávalo to spíše v pocitové rovině.
Snad to byl pocit svobody, který hudebníci s publikem sdíleli. Tohle bylo
to, co na koncerty přitahovalo stále
větší množství lidí.
Jako hudební posilu přivedl Evžen
baskytaristu Zdeňka Rytíře. Z kapely se měla stát především parta, která bude vystupovat v úplném souladu
a působit jednotným dojmem. To byla
velmi důležitá podmínka propojení
hudebníků s jejich novým managementem a v důsledku toho i s obecenstvem. Zdeněk Rytíř posléze vzpomínal, že skupina víc žila takovým vnitřním
protestem, vnitřním výkřikem než hudbou. Evžen Fiala byl dominantním
vůdcem a byl schopen všechny „zbláznit“ pro svou věc. K tomu Rytíř dodal:
Evžen přicházel se spoustou nápadů, byl
to naprosto přirozenej vůdce, dokonce
mě, kterej jsem se vždycky považoval
za vůdce, v podstatě zválcoval, a měl
naprostou autoritu, byl autoritativní, to
je pravda. Říkal mi, jak mám vystupovat,
co si mám vzít na sebe, a to od takovejchhle maličkostí až po... On neřikal, abych
byl šílenej, ale pracoval na tom, abych
šílenej byl.10
Fiala byl bezesporu charismatický
lídr, nebyl však schopen formulovat
program, který by byl použitelný pro
stejně smýšlející diváky a později pro
velmi širokou obec příznivců, která
považovala Hells Devils za kultovní
kapelu mániček neboli hármenů, jak
si tehdy říkali.
Celkový záměr změn v kapele musel být přijatelný pro všechny. Evžen
Fiala a Binny Laney nemohli postavit
hudebníky před hotovou věc. Navíc
zkušebna v Košířích nebyla pro novou
podobu kapely vůbec vhodná, šlo
o sklepní místnost, kde sice bylo
možné zkoušet skladby, ale nikoliv
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Zleva: manažer kapely, kompletní Hells Devils a produkční, který je na dalším snímku nahrazen příslušníkem VB. Koncert v žižkovském hotelu
Tichý 7. března 1964 byl Veřejnou bezpečností předčasně ukončen.
Foto: archiv autora a Muzea bigbítu

déle pobývat. Byla tedy potřeba jiná
zkušebna, která by naplňovala funkce nezbytné pro sžívání kapely.
K tomu se hodil prostorný byt bratří Jandů v Praze-Hodkovičkách. Vladimír Janda byl Evženův kamarád
a tím, že u něho začala kapela zkoušet, se stal dalším nehrajícím členem.
V Hodkovičkách se Hells Devils scházeli ke zkouškám sice disciplinovaně,
nicméně se tam toho mnoho nenazkoušelo. Bratři Jandové měli zkušenosti s natáčením amatérských ﬁ lmů
(například v roce 1961 snímek Karbaníci) a aktivity kapely se zde velmi
rozšířily. Natáčel se tu například
takzvaný pornograﬁcký ﬁ lm, který
však pro přílišnou krotkost později
jako případnou přitěžující okolnost
neuplatnil ani vyšetřovatel Veřejné
bezpečnosti při obvinění Evžena
Fialy z ohrožování mravnosti. Ve
spise je popsán takto: V bytě Jandy za

11

přítomnosti dalších mladých osob nechal [Evžen Fiala] tančit děvčata a ﬁlmovat je, jak si přitom postupně vyhrnují sukně až do pasu, svlékají se do
spodního prádla a podobně a výjev sám
dirigoval. 11 Z dnešního pohledu šlo
o nevinný snímek, který by se mohl
pouštět i před dvaadvacátou hodinou
večerní. Binny Laney toto období
hodnotil slovy: Moc se toho tam nenahrálo, ale hodně nakecalo a ještě víc
našukalo.
Z tohoto klidného a patrně i příjemného prostředí vytrhla kapelu až
pozvánka k přehrávkám. Opět bylo
jasno, že tato zkušebna je ke zkoušení muziky nepoužitelná, a tak bylo
znovu třeba najít nové místo. Naštěstí se v okruhu známých pohybovala
slečna, ze které se vyklubala předsedkyně jedné základní organizace
ČSM na Smíchově. Měla tedy klíče od
agitačního střediska naproti smíchov-

skému nádraží a byla ochotná nechat
v něm kapelu zkoušet.
Tady opět došlo na standardní zkoušení, protože kvaliﬁkační přehrávky
byly přede dveřmi. Uskutečnily se
v dubnu 1963 na Slovanském ostrově
pod vedením soudruha Zbyňka Máchy
z Městského domu osvěty. Hells Devils
přehrávky udělali i přes zjevnou nepřízeň zmíněného politruka. V životě
kapely tím začala druhá etapa.

HVĚZDNÁ CHVÍLE
Zbytek roku 1963 a jaro 1964 znamenaly pro Hells Devils období vrcholného zájmu publika a nebývalé koncertní nasazení. Binny Laney o tom
říká: Už se ani nezkoušelo, nebyl na to
čas. S ohledem na rozsah článku se
omezím pouze na výčet vystoupení,
která měla nějaký přesah či dopad
na kapelu:

Usnesení MV-OBVB-2, ČVS-VB4-2709/21-64, npor. Přib, 17. 7. 1964. Archiv autora.
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– v sále Merkur v Pařížské ulici,
– v Suchdole v restauraci Na výhledech (tento koncert je částečně předlohou příslušné sekvence ve filmu
Jana Hřebejka Šakalí léta),
– v rámci přehlídky bigbeatových
skupin v Národním domě na Vinohradech (říjen 1963),
– 14. prosince 1963 ve Slovanském
domě. Opět přehlídka bigbeatových
kapel, konferenciér vedl na jevišti
rozhovor s manažerem kapely Evženem Fialou dosti pejorativním tónem,
jméno zpěváka Reddyho překládal
„vtipně“ jako hotovej ve smyslu vodkecanej. Evžen připomněl, že kapela
chápe jméno zpěváka spíše jako červený, protože samozřejmě věděl, že
Reddy pochází z původního pseudonymu Miloše Vokurky Red Gherkin.
(To se stalo později předmětem posměšků na stránkách časopisu My
64.) Ve stejném duchu pokračoval
rozhovor o originalitě skladeb. Evžen
vysvětlil pojetí originality podle Hells
Devils, které spočívalo v tom, že se
snažili co nejvíce přiblížit původní
interpretaci skladby, z čehož měl
samozřejmě konferenciér opět velkou
srandu. V závěru ho však Evžen utřel
tím, že by kapela místo rozhovoru
raději pokračovala v hraní, což publikum nadšeně přivítalo. Ještě daleko

větší nadšení dávalo obecenstvo najevo po jednotlivých skladbách a to
bouřlivým potleskem a dupotem.12
– 25. ledna 1964 na plzeňském plese
výtvarníků. Vystoupení rovněž nezůstalo bez mediální odezvy, respektive zásadního odsudku, a i když
v Plzeňské pravdě nebyla skupina
přímo jmenována, je naprosto jasné,
o koho šlo.
– 22. února 1964 v Bratislavě. Ani tentokrát nedopadli Hells Devils na
stránkách místního tisku nijak valně.
Vysloužili si odsudek v deníku Večerní Bratislava, kde se vedla polemika
se čtenáři, jejichž některé dopisy byly
zveřejněny. Redaktor jí však učinil
rázný konec svojí statí Ešte raz Pekelníci, v jejímž závěru nabádal pražskou
kulturní byrokracii, aby učinila přítrž
hraní Hells Devils. A zároveň sdělil:
V Bratislave sa v dohladnom čase s nimi
nestretneme.
– 7. března 1964 koncert v hotelu
Tichý u příležitosti Mezinárodního
dne žen, který byl ukončen, když
přijelo pět policejních vozů s asi dvaceti příslušníky Veřejné bezpečnosti. Přítomné ženy však zachránily
členy kapely před předvedením na
stanici VB.
– 9. března 1964 v Alhambře při udílení výročních cen nakladatelství

Zleva: Karel Kahovec, Miroslav „Tony Black“ Schwarz a Zdeněk Rytíř
Foto: archiv Muzea bigbítu

12

Mladá fronta. Režisér Stejskal navrhl
Toskánymu, aby zde kapela vystupovala pravidelně před striptýzem s půlhodinovým programem. To však
vzhledem k disciplíně hudebníků
nebylo možné uskutečnit.
– 13. března 1964 při propagaci Čedoku v restauraci U Fleků. Byť byli
přítomni zahraniční novináři, nepodařilo se Binnyho přesvědčit, aby
v malé místnosti ztlumil zvuk.
– 16. března 1964 v divadélku Poezie
ve škole v Ječné ulici, asi nejčastěji
připomínaný koncert, při němž se
diváci tak rozjařili, že prvních pět řad
židlí, které jim překážely v tancování,
naházeli do zadní části sálu. Provozovatel si potom naúčtoval 70 rozbitých
židlí v hodnotě 7000,– Kčs.
– 18. dubna 1964 v divadle Máj na
kraji Francouzské. Nedočkavý dav
vyvrátil vstupní dveře. Před divadlem
došlo k takové tlačenici, že byla ulice
zatarasena, tramvaje stály až k Tylovu náměstí. VB bratrovi Evžena Fialy
Ivanovi zabavila fotoaparát. V sále
bylo tak plno, že diváci stáli i na jevišti za hudebníky. Příznivci z Plzně
se dostali dovnitř světlíkem.
– 28. dubna 1964 v tiskárně Svoboda
na Smíchově. V šatně hudebníků se
objevili muži v civilu, bedlivě sledující celé dění. Bývalý zpravodajský

Zleva: Ladislav Sandholtz , Miloš „Reddy“ Vokurka a Karel Kahovec
Foto: archiv Muzea bigbítu

Toskány byl později předvolán na ředitelství Slovanského domu, kde mu vyhrožovali, že pokud bude zjištěno, že dupot obecenstva zapříčinil
popraskání stropu, bude cena opravy vymáhána na kapele Hells Devils. Dozvuky měla tato přehlídka i ve stranickém tisku. Už 15. 12. 1963
přineslo Rudé právo poznámku nazvanou Velké přešlapování. Skupině Hells Devils je věnovaná část článku Lubomíra Vaculíka.
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Skupina Black Devils, zleva: sólová kytara – Bruno „Hrbáč“ Ulbrich, zpěv – Jiří „Mansfeld“
Lorenc, bicí nástroje – Štefan Jankulík, doprovodná kytara – Petr Smetana, basová kytara –
Jaroslav Nevrlý, Teplice 1964
Foto: archiv autora

The Devils Bells, Teplice 1966
Foto: archiv autora

důstojník Fiala (Toskány) je jednoznačně identiﬁ koval jako příslušníky
Státní bezpečnosti.
– 9. května 1964 měl proběhnout
koncert v Majakovského sále v Národním domě na Vinohradech, z rozhodnutí pořadatelů se z „bezpečnostních důvodů“ již neuskutečnil.13
Na příkladu Hells Devils se ukázalo, jakou sílu má negativní reklama.
To, že komunistický tisk začal skupinu veřejně kritizovat, osočovat a navrhovat uplatnění administrativního
postihu, vyvolalo u mládeže nelíčený
zájem ve smyslu hesla „co Rudé právo
haní, mohlo by být dobrý“. Tak se Hells
Devils stali svého druhu ikonou zakazovaného bigbeatu, proti němuž
tehdy establishment brojil. Kdo měl
možnost dostat se na jejich koncerty,
šířil jejich slávu, a nebylo divu, že
v krátké době vznikla řada skupin,
které se je snažily napodobovat.
V již zmíněných Teplicích například
už v roce 1963 působila kapela, která
jako by Hells Devils z oka vypadla.
Podobala se jim jak repertoárem, tak
i názvem. Black Devils byli jednou
z nejznámějších a nejpopulárnějších
regionálních kapel Severočeského
kraje. Jejich základnou se stalo kulturní zařízení v Bystřici u Teplic, je-

Spooks, jejím vrcholným číslem bylo
vystoupení ve velkém sále teplického
Lipáku před celou školou a rodiči.
Výsledkem ovšem bylo, že ředitel školy poslal druhý den hudebníky i manažera k holiči.
Samotná kapela Hells Devils prodělala v době své vrcholné slávy
několik personálních změn. Doprovodnou kytaru začal hrát Karel Kahovec. Po Zdeňku Rytířovi přijala
skupina jako baskytaristu Petra Baďuru. Tento hudebník se později stal
informátorem kriminální služby, a to
oddělení Veřejné bezpečnosti zaměřeného na potírání „vlasáčů“, jež
sídlilo v budově Krajské správy SNB
Praha v Konviktské ulici (konkrétně
poručíka Josefa Málka a poručíka
Antonína Fialy). Zda měl Baďura
s Veřejnou bezpečností nějaké styky
již v době existence Hells Devils, není
zatím možno potvrdit pro nedostatek
archivních materiálů, ovšem v roce
1967 prokazatelně spolupracoval (pod
registračním číslem A-2516/67). Některé z jeho agenturních zpráv se
dochovaly ve svazku LUDO, který
II/A odbor správy Státní bezpečnosti Praha vedl na Zbyňka Lána (Binny
Laney) pro jeho kontakty s hudební
redakcí Rádia Svobodná Evropa.

muž se říkalo Vysoký dům. Vedoucím
kapely a zároveň sólovým kytaristou
byl Bruno „Hrbáč“ Ulbrich, ale hlavním showmanem byl zpěvák Jiří
„Mansfeld“ Lorenc. Pokoušeli se dokonce o vlastní skladby s českými
texty, ale prosazovali se s týmž repertoárem jako Hells Devils. Nejprve
koncertovali v Lipáku či v tzv. Mušli,
což byla letní scéna v parku u divadla,
v restauraci Dukla v Pozorce u Teplic,
a když se jejich věhlas rozšířil, jezdili hrát do Děčína na Střelák a do kulturního domu v Ústí nad Labem, kde
se zúčastňovali pořadů nazvaných
Hrátky mládeže. I na ně nakonec dopadl administrativní bič, což v závěru
jejich existence (1966) vedlo k tomu,
že se museli přejmenovat na The Riches. Anglický název kulturním politrukům nevadil, více je iritovala
deklarovaná příbuznost se skupinou
Hells Devils.
Druhou kapelou z téže líhně byla
skupina The Devils Bells, složená ze
studentů teplické strojní průmyslové
školy, kde v roce 1966 všichni členové
kapely maturovali, čímž se také uzavřela její existence.
Dokonce i v osmé třídě tamní základní školy existovala skupina vycházející z této tradice, jmenovala se Yellow

13 Archiv autora, záznamy o koncertech dle zápisků Evžena „Toskányho“ Fialy.
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Petr Baďura

Foto: archiv Muzea bigbítu

KRIMINÁL
V půl šesté ráno 5. června 1964 vzbudili Evžena Fialu poručíci Antonín
Fiala a Josef Málek a převezli ho do
pověstné kanceláře č. 214 ve 4. patře
budovy SNB v Konviktské ulice. Tady
ho seznámili s obviněním z příživnictví a po téměř celodenním výslechu
ho převezli do vyšetřovací vazby v Ruzyni a umístili na celu číslo 356.
Už tehdy Evženův otec Toskány
předpokládal, že jde o zástupné stíhání. V té době totiž Evžen chodil se
slečnou Marií Lenou Häkkinen z ﬁnského vyslanectví, což ve spojení
s jeho činností v Hells Devils muselo
nutně u politické policie vyvolávat
nepříčetnost. Dnes víme, že jeho předpoklad byl správný, jen s tím rozdílem,
že „rozpracovávání“ začalo pro podezření ze špionáže již v roce 1961. Spis
vedl referent Burian zařazený na tehdejší IV. správě ministerstva vnitra
(ekonomická kontrarozvědka), 6. odbor, 2. oddělení.14 Během vazebního
stíhání bylo obvinění ještě rozšířeno
o § 205 – ohrožování mravnosti, kterého se měl dopustit tím, že některým
osobám ukazoval „pornograﬁcké fotograﬁe“ – stařičké pohlednice, které
zdědil po dědečkovi.
Členové kapely byli zpočátku vyděšení, přenášela se na ně nervozita
a zjevný strach Toskányho, který odvolal dva už plakátované koncerty
v Chebu. O chod kapely se téměř pře-

stal starat a soustředil se na Evženův
případ. Není divu, znal dobře mechanismy moci a procesy padesátých let
nebyly ještě tak vzdálené. Nicméně
kapela už byla vnitřně stmelená a její
existence nezáležela na jednotlivcích.
Petra Baďuru nahradil baskytarista
Ladislav Sandholtz a po odchodu sólového kytaristy Jiřího Hampla začal
hrát na sólovku Karel Kahovec a doprovod obstarával další nový člen
kapely, Miroslav Čtvrtník. Našlo se
i nové místo ke zkoušení, byl to miniaturní sál (posluchárna) v areálu vinohradské nemocnice. V červenci
1964, tedy ještě v době, kdy byl Evžen
ve vazbě, se v Kersku uskutečnil koncert na otevřené scéně. Diváci byli
nadšeni.
Ve vazbě se u Evžena opět projevily plicní potíže, byl dokonce převezen
do vězeňské nemocnice na Pankráci
a odtud po zákonných šedesáti dnech
vazby 6. srpna 1964 propuštěn. Nebyl
v dobré fyzické ani psychické kondici. V průběhu jeho věznění vyšel ve

Evžen Fiala po propuštění z vazby, červenec 1964

Večerní Praze článek Jak se dělá bigbeat,15 kde byl jmenovitě veřejně odsouzen. Kromě toho vyšlo v té době
také osmé číslo časopisu My 64, z něhož bylo již v úvodu citováno Šimkovo
vyjádření v tom smyslu, že se Evžen
Fiala přiživuje na skupině, kterou
vede. Už jen pro pobavení ještě jedna
perla: Někdy lze poznat úroveň skupiny
už podle názvu. Pekelní ďábli, to už je
ubohost i ve výběru.16 Někteří pořád
tvrdí, jaké že nastalo v 60. letech politické oteplení a uvolnění. Možná
nastalo, ovšem jak pro koho. Už tenkrát si byla všechna zvířata rovna,
ale některá rovnější.
Evženovu obhajobu svěřil Toskány
JUDr. Augustíně Šulcové z advokátní
poradny č. 4 v Hybernské ulici. Zcela
jistě si uvědomoval, že jde jen o formalitu, neboť platilo nepsané pravidlo,
že kdo je jednou ve vazbě, odchází od
soudu s nepodmíněným trestem. Jedinou možností, jak účinně intervenovat, bylo zajistit protekci. Toskány
o tom ve svých (dosud nevydaných)

Foto: archiv autora

14 ABS, f. MV-KR a. č. 600608 MV, signální svazek „LUDO“, Ustanovka Fiala Evžen, 27. 9. 1967 zpracoval Konvalinka pro KS SNB Praha
2. odb. 5. odd. ref. Hošek.
15 Jak se dělá bigbeat. Večerní Praha, 27. 6. 1964.
16 O big beatu z druhé strany. MY 64, 1964, č. 8, s. 56n.
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Vlevo část článku z Večerní Prahy „Jak se dělá bigbeat“, 27. 6. 1964, nahoře fotograﬁe z časopisu
Stern č. 37, 1965
Foto: archiv autora

HELLS DEVILS KONČÍ –
UNDERGROUND ZAČÍNÁ
Por. Antonín Fiala a por. Josef Málek
Zdroj: ABS

pamětech píše: Nešel jsem ani za náčelníkem Městské správy Veřejné bezpečnosti pplk. Ticháčkem, ani za Dr.
Jiřím Počepickým, který pode mnou
sloužil jako poručík a dotáhl to na podplukovníka. Šel jsem za JUDr. Otou
Adamcem na Karlák, který v té době
seděl jako šéf senátu v kanceláři č. 96,
jehož jsem byl po revoluci osobním tajemníkem, když byl předsedou Ústředního vyšetřovacího výboru pro zemi
českou (vyšetřování kolaborantů za
německé éry). Přivítal mě slovy: „Tak
koho tam máš?“ On zachraňoval totiž
mládež, kde se dalo. Otovi jsem řekl jen:
„Syna.“ Myslím, že ovlivnil prokurátora
Jandu.
Právě prokurátor Janda podával
30. zá ří 1964 žalobu na Evžena Fialu. A dne 30. října 1964 zasedl pod
vedením prom. práv. Jindřicha Hordiny Obvodní soud pro Prahu 2 a Evžena Fialu odsoudil k jednomu roku
s podmínečným odkladem na tři
roky. V da ném oka mžiku to byl
úspěch.

26

Ještě v listopadu 1964 se uskutečnily
dva koncerty ve Varnsdorfu, které
sjednal Vladimír Janda a kam už s kapelou opět přijel Evžen Fiala. Jejich
konání bylo sice ohroženo nevhodnou
elektrickou instalací pro zapojení
aparatury, ale Binny Laney se jako už
mnohokrát vyznamenal tím, že to na
místě vyřešil: zapojil do série elektrický vařič, čímž snížil napětí, a zesilovače tak mohly být napájeny potřebným proudem. Od rozžhaveného
vařiče sice na začátku koncertu chytla boční část opony, ale přítomný
hasič požár ihned uhasil a celé to
vypadalo jako skvěle připravený
vstupní efekt. Obecenstvo řvalo nadšením. Kapela však cítila, že jde o jejich labutí píseň. Po prvním koncertu
se z frustrace opili. Hotelový pokoj,
ve kterém byli ubytováni Evžen, Janda a Binny, nesl stopy velmi nevybíravého zacházení s inventářem.
Úplně poslední koncert se uskutečnil 3. dubna 1965 v Brandýse nad Labem a měl již všechny znaky pozdějších
undergroundových koncertů, tedy
žádné plakáty, informace o něm se
rozšiřovala šuškandou. Neměl žádnou
„schvalovačku“, kapela hrála načerno.
Po jeho ukončení logicky došlo ke

konfrontaci s Veřejnou bezpečností.
Do Brandýsa přijeli mimo jiné tzv.
schodaři, tedy máničky a jejich holky,
kteří se scházeli v Praze na schodech
Národního muzea. Výrazně dlouhé
vlasy už měl tehdy Viktor Korejs, kterému příslušníci VB na místě vyhrožovali, že ho ostříhají. K tomu však
nedošlo. Centrální zátah proti vlasáčům proběhl až v roce 1966.
Při návratu do Prahy si skupinu
hudebníků i diváků Veřejná bezpečnost hlídala a číhala na sebemenší
záminku k zásahu. Za tu si vzali fakt,
že někteří „cestující“ neměli jízdenky.
Zásah vyvolal ve vlaku zmatek a paradoxně byli z výtržnictví obviněni
a k podmínečným trestům odsouzeni
Miroslav Čtvrtník a bubeník Alexandr Vávra, kteří jízdenky měli.
To byl poslední záchvěv a Hells
Devils se de facto rozpadli. Z hudebního hlediska uvádějí pamětníci jako
hlavní důvod rozpadu kapely odchod
Jiřího Hampla. Další příčinou byl fakt,
že se Toskány přestal o kapelu starat
a Evžen měl podmínku, kvůli níž se
zpočátku držel stranou.
Zvěsti o Hells Devils se dostaly i na
Západ. Bylo jen otázkou času, kdy se
o nich začne psát v západním tisku,
protože se stali fenoménem zdejší
mládeže. Dne 8. června 1965 s nimi
fotoreportér Sternu Michael Friedel
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Na počátku byli Hells Devils

nafotil na Karlově mostě skupinové
fotografie a redaktor Carl Schmidt
napsal o osudech bigbeatových skupin
za železnou oponou článek s názvem
Rudí Beatles z Prahy, ve kterém jako
příklad uváděl právě Hells Devils.
Článek vyšel jednak ve Sternu, ale
také v Le Match de Paris (dnes Paris
Match) a v komunistickém Československu vyvolal samozřejmě prudkou
reakci.17 Nejprve dostal Toskány vyrozumění z pošty Praha 120 (což byla
cenzura dopisů a zásilek ze západní
ciziny pro československé občany), že
byly cizojazyčné tiskoviny vyloučeny pro

závadný obsah z dopravy. Rukou bylo
připsáno 1x Stern. Toskány časopis
samozřejmě získal pro něho charakteristickým způsobem, tedy zpravodajskou kombinací. Na poště 120 měl
totiž známého z doby své práce v bezpečnostních složkách a ten mu časopis
přes noc půjčil. V Energoprojektu, kde
pracoval, si pak článek okopíroval.
Mediální reakcí byla například
odpověď časopisu Signál, který samozřejmě argumentoval svým typickým
způsobem: Všude na světě lze najít
nějaké „vesele vyhlížející hochy“. I u nás.
Možná, že to byli právě členové dnes již

Poděkování autora: do nebe Evženovi „Toskánymu“ Fialovi za to, že mi před
smrtí věnoval svůj archiv, na Šmukýřku Binny Laneymu za to, že mi pomáhá
svými vzpomínkami, ke Kaštanu do Muzea bigbítu za obrazový materiál.

neexistující skupiny pekelníků – Hells
Devils. Neexistují, protože měli opletačky pro příživnictví. A třeba i takoví,
kteří byli ochotni – za malou pozornost
– nechat se naaranžovat na Karlově
mostě jako „skupina vlasatých“. A že
skutečně šlo o aranžmá, dokazuje fotograﬁe ve Sternu. Naaranžování snímku
muselo trvat hezkou chvíli, jak dokazuje špalír „čumilů“, vroubících oba chodníky na mostě. A je opravdu podivuhodné, že se tam neobjevili „všudypřítomní
vojáci a policie“, když z reportáže ve
Sternu vyplývá, že právě tyto orgány
nemají v podstatě nic jiného na práci,
než udržovat pořádek na koncertech
beatových skupin a pořádat hon na
vlasatce, známé pod jménem „máničky“
a jimž západoněmečtí novináři říkají
„houbové hlavy“.18
Protože kapela už neexistovala,
neměli představitelé komunistické
moci koho zakázat, nicméně lze se
domnívat, že i tento případ byl jedním
z důvodů pro tažení proti vlasáčům
v následujícím roce.
O éře Hells Devils Toskány později napsal: Když nám říkali, že se opičíme po Západu, odpovídal jsem jim „Ano,
proto my to právě děláme, protože
chceme trochu tý svobody dostat taky
sem.“ Kontinuita Hells Devils s českým undergroundem má mimo konsekvence věcné a symbolické i konkrétní podobu personální. Evžen
Fiala se stal v roce 1967 profesionálním manažerem skupiny The Primitives Group a vedl ji až do jejího
konce, kdy psychedelické žezlo symbolicky předal do rukou Ivana M.
Jirouse – Magora a The Plastic People of the Universe.19

17 Die Roten Beatles von Prag. Stern, 1965, č. 37; Le rideau de fer n’a pas résisté au raz de mareé „Beatle“. Le Match de Paris, říjen 1965.
18 Rudí Beatles z Prahy. Signál, 14. 10. 1965, č. 41.
19 K tématu se vztahují tyto tištěné prameny: VACULÍK, Lubomír: Velké přešlapování. Rudé právo 15. 12. 1963; ČERNÝ, Jiří : Horečka. Divadelní noviny, 1963/64, č. 20, s. 7; KOVAŘÍK, Karel: Kultura, zábava, umění? Plzeňská Pravda, 30. 1. 1964; WASSERBERGER, Igor: Ešte
raz Pekelníci. Večerní Bratislava, 22. 2. 1964; ČERNÝ, Jiří: poznámka v Divadelních novinách, 22. 4. 1964; ČERNÁ, M. – MATES, V.: Luxembourg, kulisa, problémy. My 64, 1964, č. 3, s. 54 ; Jak se dělá bigbeat. Večerní Praha, 27. 6. 1964; O big beatu z druhé strany, diskuse.
My 64, 1964, č. 8, s. 56n; PŘIKRYL, Jaroslav: Big beat bez hysterie. Rudé právo, 20. 9. 1964; FRIEDEL, Michael – SCHMIDT-POLEX, Carl:
Die Roten Beatles von Prag, Stern, 12. 9. 1965, č. 37; Rudí Beatles z Prahy aneb Po stopě jedné reportáže. Signál, 14. 10. 1965,
č. 41, s. 4; HAJNÝ, J.: Ako Stern hladal komunistu. Predvoj, 1965; FIALA-TOSCANI, Evžen: Všechno lze zakázat, když se chce: od Hells
Devils až po Bacha. Student č. 15, 10. 4. 1968; Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. Supraphon, Praha 1990, s. 191; Nejstarší
bigbíťák, rozhovor z února 1990. Vokno, č. 17, s. 11; FIALA-TOSCANI, Evžen: Hell’s Devils, Pekelní ďáblové z Prahy. Vokno, č. 18, s. 74; týž:
Big-Beat Hells Devils, Ďáblové z Prahy. Studentské listy, 10. 9. 1990, s. 6; LINDAUR, Vojtěch – KONRÁD, Ondřej: Bigbít. Albatros Media,
Praha 2010, s. 10, 22, 28, 35, 39, 49.
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