
Big Band Českého rozhlasu, jazzový orchestr, zahájení činnosti 1.1.1960, Praha.

Vznikl  1.1.1960  původně  pod  názvem  Taneční  orchestr  Československého  rozhlasu.  Pro  jeho
umělecké vedení byl v roce 1959 osloven aranžér a hráč na klarinet, soprán a alt saxofon Karel
Krautgartner  a  základem toho tělesa se stal  jeho  All  Star  Band,  existující  od roku 1958.  První
veřejné vystoupení big bandu se uskutečnilo 28. března 1960 ve Smetanově síni Obecního domu v
Praze.  Repertoár  orchestru  vyplňovala  převážně  jazzová  hudba,  což  brzy  přestalo  vyhovovat
potřebám rozhlasu, proto došlo 1.1.1963 k jeho rozdělení na Taneční orchestr Československého
rozhlasu a  Jazzový orchestr  Československého rozhlasu.  Oba soubory měly jednotné obsazení a
měnily  svůj  název  podle  příslušného  stylu.  Šéfdirigentem  byl  Karel  Krautgartner,  dirigentem
jazzového souboru se stal Kamil Hála a tanečního Josef Vobruba. Zároveň se orchestr rozšířil na
standartní bigbandové obsazení – 4 trubky, 4 trombony, 5 saxofonů, čtyřčlenná rytmická sekce.
Zpěváci, kteří na začátku 60. let spolupracovali s Tanečním orchestrem, byli Hana Hegerová, Eva
Pilarová, Karel Gott, Waldemar Matuška, Karel Štědrý, skladatelé Jindřich Brabec, Karel Svoboda,
Bohuslav Ondráček, Jaromír Klempíř, textaři Ivo Fišer, Eduard Krečmar, Zdeněk Rytíř. Kamil Hála
uváděl pomocí jazzového orchestru díla skladatelů tzv. třetího proudu, jako Pavel Blatný a Alexej
Fried, nebo také spojoval bigbandovou a rockovou hudbu (například v albech Nová syntéza I a II,
natočené s rockovou kapelou  Blue Effect.  V letech 1964–1966 účinkoval big band v televizním
pořadu „Vysílá Studio A“ (podle sídla ochestru v pražském Karlíně).  V pořadu se představily i
tehdější nové pěvecké hvězdy Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Václav Neckář. V polovině
60. let natočil rozhlasový soubor i hudbu k filmovým muzikálům (Starci na chmelu, 1964, Kdyby
1000 klarinetů, 1965, Dáma na kolejich, 1966). V březnu 1967 se kapela přejmenovala na Orchestr
Karla Krautgartnera (jako úcta k prvnímu dirigentovi), po jeho emigraci v roce 1968 se ale vrátil
původní název a šéfdirigentem se v roce 1971 stal Josef Vobruba. Natáčel s novou generací zpěváků
– Hana Zagorová, Jiří Korn, Jitka Zelenková, Marcela Králová, Petr Janů a jiné. Po předčasné smrti
Vobruby (13. srpna 1982) byl šéfdirigentem jménován Felix Slováček, který zastával tuto pozici do
června 2002. Na začátku 90. let došlo ke změně názvu, zpočátku na Big Band Radio Praha, pak Big
Band Českého rozhlasu. Tehdy se změnil i status orchestru, který přestal být zaměstnaneckým, ale
fungoval  jako  smluvní  těleso.  Jeho  práce  se  zaměřila  na  živé  natáčení  za  přítomnosti  publika
(například vystupoval každý měsíc ve Studiu A v Karlíně).
Od září 2002 do konce roku 2012 byl smluvním souborem Big Band Václava Kozla, od 1. 1. 2013
působí v Českém rozhlasu Big Band Gustava Broma  pod vedením Vlada Valoviče.
Během své  existence  se  soubor  zúčastnil mnoha  přehlídek.  V zahraničí  měl  velké  úspěchy na
festivalu jazzové hudby Münchner Jazztage v květnu 1964 a na norimbergském Jazz Ost–West v
1985. V Čechách byl častým hostem televizi, kde například doprovázel soutěž „Hledáme písničky
pro  všedný  den“ (1961–1962),  písničkovou revue  „Půjčovna  talentů“ (1964,  režije  Zděněk
Podskalský,  hudba  Karel  Krautgartner),  pořad „Píseň  pro  Rudolfa  III“ (1967,  8  dílný cyklus
krátkých muzikálů), jazzový pořad „Hudební studio M“ (1976–1990).
Kromě  spolupráce  s  pěveckými  hvězdami  se  soubor  setkal  na  společných  vystoupeních  i  s
významnými  jazzovými  umělci  jako Karel  Černoch,  Ilona  Csáková,  Michal  Malátný,  Vlasta
Průchová,  Jana  Koubková,  Antonín  Gondolán,  Ondřej  Krajňák,  legendární  George  Mraz,  nebo
americký klarinetista a tenorsaxofonista Tony Scott.

Diskografie (výběr):

New Synthesis I (Panton, 1971, se skupinou Blue Effect)
Nová syntéza II (Panton, 1974, se skupinou Blue Effect (přejimenovaná na Modrý efekt)
Jazz ze Studia A (Panton, 1976)
On  the  Sonny´s  side  of  the  street.  Sonny  Costanzo. (Panton  1979,  společně  s  amerického
trombonístou Sonny Costanzo)
Jazz is my life (CD Panton 1996)



Pozdrav orchestru (CD Radioseris 2005)
Karel Krautgartner a Jazzový orchetsr Čs. Rozhlasu, Případ ještě nekončí, Docela běžný obyčejný
den (CD Radioseris 2006-2009)
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Božinov, Vasil Atanasov, skladatel, narozen 13. 1. 1988, Stara Zagora, Bulharsko, zemřel 16. 11. 
1966, Praha. 

Narodil se v Bulharsku a základy hry na housle a klavír získal od svého otce Ivana Božinova, 
skladatele a sběratele bulharských lidových písní. Studoval na gymnáziu ve svém rodném městě a 
později na učitelském ústavu v Silistře. Hudbu studoval v Záhřebu a na lipské konzervatoři u Maxe 
Regera, kterou absolvoval v roce 1911 skladbou Strenge Fuge D dur op. 2 č. 3. Potom se usadil v 
Praze a v roce 1918 se stal československým státním příslušníkem. Jeho práce byla do konce 20. let 
20. století vyznačená pozdního romantismu s prvky atonalní hudby. Od roku 1928 do 1930 byl silně
ovlivněn hudbou Aloise Háby, jehož čtvrttónové oddělení na Pražské konzervatoři v roce 1933 
(někdy uváděno 1935) absolvoval. Od té doby psal skladby pro čtvrttónovou a šestinotónovou 
soustavu a v dvanáctistupňovém polytonálním atematickém slohu.

Dílo (výběr):

Období tonální
Dětské album pro klavír op. 1 (1920)
Album aux compositeurs maudits op. 12
Preludium pro symfonický orchestr a varhany
2 Symfonické básně
Píseň Slast pro soprán a klavír op. 10 (1921)

Období čtvrttónové
1. Symfonie (1931-32)
Fantasie (1931-32)
Smyčcový kvartet
2 Suity pro čtvrttónový klavír
Allegorie pro 2 klarinety, trubku, sopran a smyčc kvartet op. 26

Období dvanáctistupňové atematické
2. Symfonie „Nové společnosti“ (1933, revize 1941, věnovaná Aloise Hábovi)
3. Symfonie (1942-43)
4. Symfonie „Dramatická symfonie“ (1948-49)
5. Symfonie „Odyssea jednim partituri“ (1949-50)
6. Symfonie (1951)
7. Symfonie (1951-52)
8. Symfonie „Puls“ (1953)
Fantazie pro smyčcový orchestr (1957)
Nonet se solovým sopránem (1939-40)
2 kvartetní fantazie
Dramatická fantasie pro klavír (1947)
Varhanní sonáta (1949)
Biblické písně
Houslový koncert (1940)
Klavírní koncert (1952)
A Symphonic Prologue To One Drama (1953-54)
2 Houslové koncerty (1954-55)
Fantazie pro smyčcový orchestr a bicí (1957)
17 koncertních valčíků pro klavír (1957-62)
Nonett op. 28
16 smyčcových kvintetů (Píseň svítání, 1946, Stendahl guatuor, 1960, Balkan, 1963, Epizody, 1963, 
Esperanza, 1964)
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