
Mnoho !esk"ch hudobníkov mlad#ej a strednej 
generácie #tudovalo a pôsobilo v zahrani!í. Po 
návrate domov sa im ich poznatky a skúsenos-
ti podarilo prezentova$ nielen na koncertn"ch 
pódiách, ale delia sa o ne aj ako pedagógovia 
na tradi!n"ch i novovzniknut"ch #kolách 
s jazz ov"mi odbormi. Ustanovizne ako Kon-
zervatórium a Vy##ia odborná #kola Jaroslava 
Je%ka, Hudobná a tane!ná fakulta Akadémie 
múzick"ch umení v Prahe alebo Janá!kova 
akadémia múzick"ch umení v Brne umo%&ujú 
svojim posluchá!om #tudova$ v rámci hlavné-
ho odboru i dôle%ité príbuzné predmety ako 
hudobná produkcia !i kompozícia. O'ciálne 
in#titúcie takto produkujú jazzov"ch hu-
dobníkov, ktorí hudobne, ale aj organiza!ne 
spoluvytvárajú scénu, poz"vajú zahrani!n"ch 
hostí a realizujú svoje orchestrálne predstavy. 
Na tomto %i!livom podhubí vznikli predne-
dávnom v dvoch !esk"ch metropolách, v Brne 
a v Prahe, tri relatívne nové bigbandy. Pôsobí 
v nich aj viacero slovensk"ch hudobníkov, 
v jednom je dokonca kapelníkom slovensk" 
trubkár. Orchestre sa chystajú tento rok pred-
stavi$ aktuálne projekty s pôvodn"mi kompozí-
ciami a vyda$ ich na CD albumoch. 

Cotatcha Orchestra
Brniansky bigband Cotatcha Orchestra pod ve-
dením Ji!ího Kota"u má za sebou #es$ro!nú 
existenciu. Orchester je postaven" na b"val"ch 

#tudentoch, ako i u!ite(och Katedry jazzovej 
interpretácie JAMU. Na za!iatku v &om pôsobil 
aj skúsen" kontrabasista Vincenc Kummer, 
ktor" má za sebou bohatú medzinárodnú 
kariéru (spolupráce s Chetom Bakerom, May-
nardom Fergusonom, Dizzym Gillespiem). 
Sú!asn"m kontrabasistom je slovensk" hu-
dobník %ijúci v Brne, Peter Korman a )al#ím 
Slovákom v bigbande je bratislavsk" bastrom-
bonista Michal Mot"(. Odrazov"m mostíkom 
orchestra bol klasick" bigbandov" repertoár 
prevzat" od Stana Kentona, Quincyho Jonesa, 
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Thada Jonesa !i Charlesa Mingusa. Stavajúc 
na tomto základe za!ali neskôr interpretova$ 
aj kompozície !esk"ch skladate(ov: Miroslava 
Hloucala, Vincenca Kummera, Martina Kon-
vi!ku, Ji*ího Leví!ka a Augustina Bernarda. 
Bigband spolupracuje aj so zahrani!n"mi hu-

dobníkmi. S holandsk"m trombonistom Iljom 
Reijngoudom absolvoval v novembri +,-. !eské 
turné (Olomouc, Poli!ka, Brno), na ktorom 
spolo!ne predstavili jeho vlastné kompozície. 
Orchester ka%doro!ne realizuje aj nieko(ko 
tematicky laden"ch programov, napr. viano!n" 
koncert postaven" na spracovaní !esk"ch baro-
kov"ch kolied so #panielskou spevá!kou Marou 
Vilasecovou, alebo program -+, rokov Duka 
Ellingtona so #vaj!iarskou spevá!kou Géraldy-
nou Schnyderovou. S bigbandom spolupracuje 
aj /esk" rozhlas, ktor" nahral a v budúcnosti 

Cotatcha Orchestra (foto: archív)

Jazzové orchestre v!chodného bloku
Na západ od rieky Moravy
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odvysiela nieko(ko jeho koncertov. Orchester 
chystá vydanie svojho debutového albumu 
Bigbandová!elektronika so #peciálnym projektom 
autorov Martina Konvi!ku, Ji*ího Leví!ka 
a Ji*ího Kota!u. Cotatcha Orchestra síce pre 
pandémiu prelo%il #túdiov" termín nahráva-
nia, ale uskuto!nil zaujímavú online nahrávku 
v !ase korony – hudobníci zo svojich domovov 
nahrali a vrstvením pospájali singel s videom 
A!Very Old Lady Driving A!Ferrari. Album vyjde 
tento rok pod hlavi!kou americkej spolo!nosti 
Parma Recordings.
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Orchester vznikol pôvodne v po(sk"ch 
Katoviciach ako #tudentsk" bigband pri 
Hudobnej akadémii v spolupráci s diri-
gentom Edom Partykom. Ako #tudentka 
v &om pôsobila aj mladá !eská trubkárka 
a skladate(ka #t$pánka Balcarová. V roku 
+,-, pozval Po(sk" in#titút v Prahe teleso 
na koncertné turné do /eska a nahrávku 
z jedného z koncertov vydal /esk" rozhlas 
pod názvom Concept Art Orchestra Katowice 
(Radioservis +,-,). /esk" rozhlas projekt 
zaujal a o dva roky neskôr oslovil Partyku, 
aby zrealizoval )al#iu nahrávku. Bigband 
bol zostaven" u% v"lu!ne z !esk"ch hudob-
níkov a nahrali album spojen" so samplami 
a elektronickou hudbou Bigbandtronics – Six 
Movements of Soni"cation (Radioservis +,-+). 
V roku +,-0 sa 1t2pánka Balcarová rozhodla 

zalo%i$ v /esku vlastn" bigband a po zistení, 
%e zostava osloven"ch hudobníkov je z ve(kej 
!asti identická s obsadením na albume Big-
bandtronics, sa rozhodla pou%i$ u% existujúci 
názov (v tom !ase neaktívneho) Concept Art 
Orchestra. Balcarová bigband vedie, diriguje 
a pí#e pre& aj vlastné kompozície. Cie(om je 
uvádza$ diela sú!asn"ch !esk"ch skladate(ov 
– repertoár obsahuje na príklad skladby takz-
vanej Pra%skej #estky, ktorú tvoria: Martin 
Brunner, Jan Jirucha ml., Lubo# Soukup, Vít 
K*i#$an !i Tomá# S"kora. Skladby Pra%skej 

#estky nájdeme na tre$om albume orchestra 
s názvom Concept Art Orchestra: The Prague 
Six (Animal Music +,-3, získal cenu And2l), 
ale aj na poslednej vydanej nahrávke Vánoce 
dosp#l$ch (Animal Music +,-.), kde hos$ujú 
vokalisti Dan Bárta, Markéta Foukalová 
a Milan Cimfe. V najbli%#om !ase má orches-
ter v pláne nahra$ #es$dielnu suitu autorov 
Pra%skej #est ky Zem# stoletá. Cyklus skladieb 
mal premiéru v roku +,-. pri príle%itosti -,,. 
v"ro!ia vzniku /eskoslovenskej republiky.
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Najmlad#ím bigbandom na !eskej scéne, 
venujúcim sa pôvodnej tvorbe, je orchester, 
ktor" vznikol na podnet slovenského trub-
kára %ijúceho na Morave, Luká%a Oravca. 
Hudobníci sa za!ali stretáva$ a skú#a$ minul" 
rok. Vä!#inu !lenov tvoria b"valí #tudenti 
JAMU a ve(a z nich na tejto #kole aj vyu!uje. 
Zo slovensk"ch hudobníkov bubeník Marián 
1ev!ík, kontrabasista Peter Korman, klavi-
rista 4udovít Kotlár a trubkár Juraj Barto#. 

/lenom orchestra bol aj pra%sk" saxofonista 
Rostislav Fra#, známy z pôsobenia v rôznych 
!esko-slovensk"ch bigbandoch a men#ích 
formáciách, ktor" po dlhodob"ch zdravotn"ch 
problémoch pred!asne zomrel v de& prvého 
koncertu nového orchestra. Bigband venoval 
jeho pamiatke !erstvo nahrat" album, ktor" 
je momentálne vo fáze mixá%e a postpro-
dukcie. Fra#ovo miesto zastúpil americk" 
saxofonista %ijúci vo Viedni, Andy Middleton. 
Orchester pôsobí pod hlavi!kou brnianskeho 
rozhlasu, ktor" mu poskytol priestory na skú-

#anie a 'nancoval aj nahratie albumu. Ako 
skladate( a dirigent bol anga%ovan" hudobník 
ruského pôvodu Pavel Klimashevsky, ktor" 
bandleadra zaujal aran%mánmi pre Orchester 
Gustava Broma. Pre Luká# Oravec Orchestra 
tvoria aj )al#í skúsení !eskí aran%éri ako 
Miroslav Hloucal, Lubo# Soukup, po(sk" skla-
date( 5ukasz Rakalski a slovensk" saxofonista 
Martin Uherek. Orchester okrem vydania al-
bumu chystá koncerty a spoluprácu s brnian-
skym rozhlasom.

Poh(ad na v"voj bigbandovej scény po roz-
pade /eskoslovenska ukazuje, %e !esk"m 
jazzmanom sa na rozdiel od slovensk"ch po-
darilo presadi$ komplexnú jazzovú v"u!bu do 
#kolstva a pokra!ova$ v dlhej jazzovej orches-
trálnej tradícii. Spolupracujú s /esk"m roz-
hlasom a )al#ími in#titúciami a realizujú zau-
jímavé projekty. V spolupráci s Concept Art 
Orchestra sa v /esku ka%doro!ne organizuje 
skladate(ská sú$a% Karla Krautgartnera, za-
meraná na jazzové kompozície pre bigbandy. 
Porotou vybrané skladby sú interpretované 
CAO, nahrávané /esk"m rozhlasom a ulo%ené 
do jeho archívu. 
Ak bude )al#ie uvo(&ovanie opatrení v súvis-
losti s epidémiou nového koronavírusu pokra-
!ova$ pod(a plánov, v priebehu druhej polovice 
roka sa fanú#ikovia jazzovej orchestrálnej 
hudby mô%u te#i$ na nové albumy spomínanej 
trojice mlad"ch bigbandov s kompozíciami !es-
k"ch, ale i zahrani!n"ch autorov. 
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