
Rytmus života  49

Byli slavní a fanoušci jim leželi u no-

hou. Kam zmizely a co dělají pěvec- 

ké hvězdičky 70. a 80. let dnes?

Hvězdičky 
70. & 80. let
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Pavel Rotrh se ze své 
slávy nikdy nehroutil. 

Když zjistil, že se 
zpíváním neuživí, 
odjel pracovat do 

Německa. Po návratu 
domů dělal v Praze 

mnoho let taxikáře, 
a když budete mít 

štěstí, sveze vás ve 
svém voze i dnes.

V polovině 80. let si jeho písně 
broukali snad všichni. A holky 
přespávaly před jeho bytem. 
Pak Pavel Roth zmizel na 
mnoho let do neznáma, a přestože 
dnes už zase zpívá, stále si nechává 
v záloze své povolání taxikáře.

navždy  slavní

Pavel Roth se narodil 7. zá-
ří 1955 a měl ještě mlad-
ší bratry Miroslava a Ja-

na. „Jeden umřel při operaci 
slepého střeva a druhý byl 
při astmatickém záchvatu vy-
hnaný z nemocnice, že simu-
luje, tak umřel. Jeden v pat-
nácti, druhý v jedenadvaceti 
letech,“ vzpomíná na děsivou 
rodinnou tragédii Pavel.

V  pěti letech začal hrát 
na housle, v deseti na akor-
deon, a záhy si jako samo-
uk přibral ještě kytaru. Ve 
třinácti jej vzali starší kluci 
z gymnázia jako bubeníka do 
kapely Stars. „Měli jsme do-
konce beatový balet, kdy bě-
hem naší produkce tři holky 
baletily. Bylo to docela pro-
gresivní a naší baletní sekci 

tehdy šéfovala a choreogra-
fie vymýšlela Jana Paulová, 
která byla stejně stará jako 
já,“ prozrazuje své hudební 
začátky Pavel Roth. To už za-
čal skládat i své první pís-
ničky a taky zpívat. Po ško-
le šel studovat příčnou flétnu 
na konzervatoř. „Měli jsme 
tam zakázané hrát bigbít, 

a když po dvou letech zjisti-
li, že bubnuju v rockové ka-
pele, vyhodili mě,“ usmívá se 
Roth s tím, že se v podstatě 
od šestnácti živil muzikou. 
Začal hrát v barových kape-
lách. Jeho »směna« začínala 
v osm večer a mnohdy konči-
la až ve čtyři hodi-
ny ráno a za večer 
bral dvě stovky.

Na vojnu šel 
až v jedenadvace-
ti do Lipníku nad 
Bečvou, kde zalo-
žil vojenskou ka-
pelu, s níž vyhrá-
val různé Armádní 
soutěže umělecké tvořivosti. 
Po vojně nastoupil jako zpě-
vák do skupiny Benefit, pak 
následovaly kapely Orient, 
Markýz John a Projektil.

„A právě v Projektilu jsme 
začali dělat první původní 
písničky, a tam vznikla i »Za-
hrada ticha«, kterou jsme ve 
studiu natočili 27. října 1981. 
Předtím jsme ji hráli asi 
půl roku na tancovačkách  
a mně se nelíbila, i když mě-
la u lidí ohlas,“ přibližuje Pa-
vel Roth vznik jednoho ze  
svých velkých hitů.

S Projektilem sice vystupo-
val po zábavách, ale na užive-
ní to moc nebylo, i když měl 
v občance razítko, že je ve 
svobodném povolání. „Ten-

krát 
všichni muzikanti z  těchto 
druholigových kapel čistili 
okna, protože to bylo jediné 
povolání, kde jste se mohl do-
mluvit, že teď pojedete na de-
set dní na šňůru na Moravu 
a nebudete chodit do práce,“ 
prozrazuje Pavel Roth s tím, 
že myl okna i na výškových 

budovách zavěše-
ný na laně.

A i když se za-
čátkem osmdesá-
tých let díky hitu 
»Zahrada ticha« 
rozjela jeho sólo-
vá kariéra a  on 
měl svou kapelu 
Rotor anebo spo-

lupracoval s  Orchestrem 
Václava Zahradníka, druhé 
povolání si stále nechával ja-
ko takovou jistotu, aby mohl 
v pohodě uživit rodinu.

„Nejhorší to bylo právě 
v době, kdy jsem byl slavný. 
Za první rok, kdy jsem byl 
jakoby nejslavnější a stal se 
ze mě profesionální zpěvák, 
jsem měl dluh 25 tisíc, což 
je jako kdybyste dnes dlužil 
čtvrt milionu. Měl jsem rodi-
nu a její provoz, jídlo a činže 
mě stály dva tisíce měsíčně, 
a já jsem si je musel každý 
měsíc půjčit. Byl to strašný 
problém. Za televizní vystou-
pení jsem měl 150 korun, za 
koncert 200 korun hrubého, 
a  navíc 

peníze chodily s tříměsíč-
ním zpozděním. A když 
jsme šli po koncertu ně-
kam do baru, tak tu stov-
ku v něm člověk vždycky 
nechal. Tenkrát jsem byl 
pořád bez peněz,“ přizná-
vá Pavel Roth odvrácenou 
tvář tehdejší pop music.

Ovšem ještě než se stal 
hvězdou, dostala kape-
la Projektil zákaz. Pavel 
Roth si udělal profesionál-
ní přehrávky, stal se mu-
zikantem na volné noze 
a nastoupil jako kytaris-
ta do kapely Milana Drob-
ného, v jehož koncertním 
programu měl 
blok svých pís-
niček. A  jako 
sólový zpěvák 
začal odjíždět 
festivaly »Dě-
čínská kotva«, 
»Intertalent« 
nebo »Brati-
slavská lyra«, 
kde si ho všiml Václav Za-
hradník a nabídl mu spo-
lupráci se svým orches-
trem. Takto vznikl Rothův 
snad největší šlágr – píseň 
»Krásnější než růže«.

To se už sólová karié-
ra Pavla Ro-

tha rozjela naplno, jez-
dil po republice, natáčel 
v  rozhlase i  v  televizi 
a vycházel mu jeden sin-
gl za druhým. A dokon-
ce se jeho manažerovi 
podařilo prosadit u mo-
nopolního Supraphonu 
vydání Rothova debuto-
vého alba. „Tenkrát vy-
dat velkou desku bylo 
velmi obtížné, a když už 
se album natočilo, tak tr-
valo další rok, než vyšlo. 
Na všechno byly dlouhé 
ediční plány, a aby mohla 
moje deska vyjít, museli 
z edičního plánu vyhodit 

album Michala 
Prokopa. Natá-
čeli jsme po 
nocích, kdy by-
lo studio volné, 
a zvukaře jsem 
platil ze svého, 
protože to byly 
takzvané »čer-
né« frek vence. 

Takto jsme natočili šest 
písniček a dalších šest se 
vzalo z úspěšných sing-
lů,“ vypráví Roth.

Po necelých třech le-
tech mu skupinu Rotor 
přetáhli i s aparátem Petra 

Černoc-
ká s Jiřím 
Štědroněm, 
kteří spolu vy-
tvořili koncertní 
program. Pavlova 
sláva začala upadat. 
Nějaký čas jezdil ja-
ko host v show Kar-
la Šípa, ale po »same-
tové revoluci« zjistil, 
že už sebe a manžel-
ku s dcerou zpěvem 
neuživí, a proto ode-
šel do Německa. 
Začínal jako po-
mocná síla v  ku-
chyni a  časem se 
z něj stal hudebník  
a diskžokej. „Vydě-
lával jsem tam ta-
kové peníze, o  ja-
kých se mi dodnes  
zdá,“ směje se.

V roce 1993 se 
vrátil k rodině do 
Prahy, ale pěvecký 
návrat se mu nepo-
dařil, a tak začal ta-
xikařit. A přestože 
se v roce 2004 vrá-
til ke zpívání, koncer-
tuje a vydává CD, taxí-
ku se už nevzdal. Zkrátka 
myslí na zadní kolečka. A

Mimo 
zpívání 
se živil 

čištěním 
oken

Černocká 
se Štědro-
něm mu 

»ukradli« 
skupinu

Zpívající taxikář
 Pavel Roth

Jako správný dívčí idol měl v osmdesátých 

letech i Pavel Roth spoustu takzvaných 

podpiskaret (dole) a pLakÁtŮ (vpravo), 

které podepisoval a rozdával svým fanynkám.  

Měnila se jen délka vlasů a oblečení, přičemž se 

jako jeden z mála nevyhýbal ani kraťasům. LH

První singl mu vyšel začát  kem 

osmdesátých let s písněmi   »UvadLÁ

rŮže« / »zahrada tich  a«. A pak 

už následovala málem třic  ítka singlů

s hity jako »krÁsNĚJŠÍ N  ež rŮže«,

»sNÁŘ Je LhÁŘ», »priNc  ezNa« nebo

»MaNekÝNka« . Superhit   »zahrada

ticha« dokonce vyšel v p  olovině

osmdesátých let na singlu   ještě jednou

spolu s písní »tvŮJ List«.   Všechny

singly měly anonymní ob  al bez fotky,

nebo s tímto snímkem. L

J Pavlovo debutové album vyšlo 

v roce 1986 a jmenovalo se podle 

jeho největšího hitu »zahrada 

ticha«. Supraphon ovšem vylisoval 

pouhých 20 000 elpíček, která byla 

okamžitě vyprodána, a protože už 

desku nikdy v reedici nedolisoval, 

stala se cenným sběratelským 
exponátem. Album dodnes nevyšlo 

ani v podobě cédéčka, ačkoli jsou na 

něm šlágry jako »stÁLe zasNĚNÁ«, 

»NeJdeLŠÍ LoUčeNÍ« či »MoŘe«.

J Po třináctileté pauze se Pavel Roth 

vrátil ke zpívání a na scénu s albem 

»čÁrY LÁskY« (2004), na které znovu 

natočil své největší hity. V roce 2006 

vydal disk »spaL MĚ svoU LÁskoU« 

a poté následovala dvě alba duetů 

s Ivou Hajnovou »LŮžko z trÁvY« 

a »hoŘkÝ otčeNÁŠ«. Nyní dokonce 

pracuje na třech albech: sólovém, 

duetovém s Ivou a na CD s Ivou 

a italským zpěvákem Andreou Andrei.
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Se zpěvačkou 
Ivou Hajnovou 
se setkal před 
mnoha lety, ale 
až dnes je z nich 
sehrané duo, 
které spolu 
koncertuje


