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Bruce Dickinson: frontman legendárních 
IRON MAIDEN – jedné z nejúspěšnějších 
hudebních formací na světě, ale také 
podnikatel, majitel pivovaru, pilot, šermíř, 
scenárista, herec, moderátor, motivační 
mluvčí a spisovatel. 

Autobiografie Bruce Dickinsona „What Does 
This Button Do“ vyšla v roce 2017. Byla 
přeložena do několika světových jazyků 
a stala se dobrou záminkou pro realizaci 
netradičně pojaté sólo prezentace jedné 
z nejpozoruhodnějších osobností nejen 
hudební scény. Českého překladu se tato 
publikace prozatím bohužel nedočkala.  
Mnozí fanoušci doufali, že si jí budou moci 
zakoupit právě při její pražské prezentaci.  
Na místě však nebyl k dispozici ani její 
anglický originál. To byl v konečném resumé 
jediný nedostatek celé události. Osobní 
představení životopisného memoáru přímo 
autorem doslova vybízí k hlubšímu zamyšlení 
se nad jeho osobností, tvorbou i přínosem. 

Bruce Dickinson nepatří mezi snadno 
dostupné osobnosti, ani mezi ty, kteří se 

potřebují za každou cenu zviditelňovat 
laciným způsobem a skandály. Nemá 
zapotřebí vytvářet umělé marketingové 
strategie, aby si získal pozornost veřejnosti. 
Jeho osobnost disponuje všestranným 
potenciálem a pokud jeho životní dráhu 
sledujete, fascinuje vás, jak dokonale jej po 
všech stránkách dokáže využít. Některé svou 
nepřístupností dráždí, protože by se mu chtěli 
více přiblížit. A i když patřím mezi ty, kteří by 
si rádi alespoň jednou v životě zrealizovali 
rozhovor s ním, naprosto jeho nastavení 
respektuji a obdivuji bez ohledu na to, zda 
se můj záměr povede uskutečnit, či nikoli. Při 
tak obrovské popularitě není reálné setkat 
se s každým, kdo po tom touží. Setkání s ním 
ale není pro fanoušky nemožné. Například 
v rámci projektu Večer s Brucem probíhaly 
v některých městech autogramiády. Někteří 
šťastlivci měli dokonce před pár lety možnost 
absolvovat let na palubě Ed Force One, kde 
byl Bruce v roli kapitána a pilota. Musím se 
přiznat, že hodně sympatizuji se strategií 
nedegradovat sám sebe a držet si nastavenou 
úroveň. Někdy je až smutný pohled na 
osobnosti, jež dlouhá léta vídáme na pódiích 
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ve vyprodaných arénách a najednou se 
objevují pomalu v každé hospodě, mnohdy 
vystupující v nedůstojných podmínkách. V ten 
moment status legendy z velké části mizí  
a z některých se, bohužel, ještě během kariéry 
stávají vlastní karikatury. Kdo si chce status 
legendy skutečně zachovat, nesmí z určitých 
zásad upustit. Renomé si lze udržet, i pokud 
se rozhodne občas uspořádat komornější 
turné v klubech nebo třeba vlastní prezentaci. 
Bruce Dickinson je v mých očích ikona,  
která je důkazem, že jde zachovat nastavenou 
laťku pomyslného uměleckého olympu.  
Ze svých vizí neslevil ani v období sólové 
dráhy, kdy se na čas oddělil od IRON MAIDEN 
a nevyprodával největší stadiony. 

Večer s Brucem Dickinsonem je ideální 
příležitost pro fanoušky, jak se dovědět více 
o této inspirativní osobnosti. V hledišti sedí 
jen několik set fanoušků a atmosféra je 

samozřejmě mnohem intimnější, než  
v případě monstrózních vystoupení IRON 
MAIDEN. Jeho výrazná energie a strhující 
projev vás dokáží vtáhnout do děje natolik, 
že se v průběhu vystoupení cítíte být součástí 
jeho příběhu. V dnešní době často slyším, že 
lidé neudrží u četby, a zvláště u mluveného 
slova, pozornost. Hlavními důvody jsou dle 
mého názoru čas, přehlcení, nedostatek 
zájmu či chuť hledat a vybírat si. Vystoupení 
Bruce Dickinsona trvalo celkem dvě hodiny 
a čtyřicet pět minut a bylo rozděleno na dvě 
části s jednou zhruba patnáctiminutovou 
přestávkou. V první části Bruce Dickinson 
vypráví příběhy, které jsou samozřejmě 
vybrány ze zmíněného literárního počinu, 
avšak oživené jeho jedinečným šarmem, 
nadhledem, typickým anglickým humorem  
a podané s patřičnou dávkou ironie.  
I serióznější témata, jako jsou rakovina nebo 
válka, dokáže otočit v humorné epizody.  
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Jako majitel pivovaru neskrýval svou vášeň 
ani pro dobré české pivo a nevím, jestli se 
jednalo o jeden z jeho vtípků, anebo zda 
skutečně připravuje netradiční edici piva 
s příchutěmi manga a čokolády, kterou 
nám prezentoval. Historky jsou v obrazové 
podobě doplněny fotografiemi promítanými 
na plátně. V druhé části Bruce odpovídá na 
vybrané otázky publika. 

Dle reakcí přítomných to rozhodně 
nevypadalo, že by se někdo nudil  
a o neudržení pozornosti nemohla být řeč. 
Smích bylo slyšet z publika téměř nepřetržitě 
po celou dobu vystoupení. Bruce nevolí jako 
formu vlastní prezentace klasické vyprávění 
svého pestrého životního příběhu. Jedná se 
o plnohodnotnou satirickou one-man show, 
během níž nám odhaluje i své další vlohy.  
Do výčtu svých rolí si může jednoznačně 
připsat: vynikající vypravěč, bavič a komik. 

Stěží dokážu do slov přenést bezprostřednost 
a fantastickou atmosféru Večera s Brucem. 
Je to něco, co je nejlepší zažít na vlastní kůži. 
Podělím se s vámi alespoň o několik historek, 
které s námi Bruce Dickinson v průběhu 
večera sdílel, a zároveň představím jeho 
autobiografii. 

„Všechno někde začíná…“ Těmito slovy 
zahajuje Bruce Dickinson vyprávění a na 
plátně za ním se objevuje jeho fotografie 
z období, kdy mu bylo 15–16 let. Období, 
kdy neexistoval Photoshop, nebylo možné 
pořizovat selfie a Bruce se ptá, co vlastně 
lidé dělali před tím, než vznikl Photoshop. 
Vzhledem k dnešním technologiím a díky 
tomu, že se již dají tvořit různé věci ve 
Photoshopu přímo z mobilu, by mohl klidně 
vypadat jako ryba, jenže on si přál knír. 
Protože ho mít nemohl, použil modrou 
pastelku a představoval si, jaké by to bylo  
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ho jednoho dne opravdu mít. Díky tomu se  
na sobě dopustil něčeho hrozného  
a přeprogramoval část mozku, protože jak 
nám řekl, vše, co děláme v období, kdy nám  
je 15–16 roků, se s námi táhne celý život  
a nelze se toho zbavit. Jak plyne život, čas od 
času ho pronásleduje démon jménem „modrá 
pastelka“. Když si ve skutečnosti nechal narůst 
knír, lidé se ho ptali, co ho k tomu přimělo,  
a jeho odpověď je zřejmá: Photoshop. 

Bruce Dickinson se narodil v Anglii, ve městě 
Worksop, které je podle něj největším 
zapadákovem na světě. Téměř každé město 
na světě má nějaké další místo, které se 
jmenuje stejně, ale Worksop se nejmenuje 
žádné jiné místo než to, kde se narodil. 
Vzpomíná, kdo kromě něj odtud pochází. 
Například herec Daniel Pleasance – plešoun, 
jenž hraje převážně záporné role. Worksop 
bylo město horníků. Jeho děda bydlel hned 
vedle uhelných dolů a ve stejném domě  
s číslem popisným 52 se Bruce narodil. Bruce 
si myslí, že se narodil v horním patře, avšak 
určitě se narodil v tomto domě. Jeho rodiče 
byli příliš mladí, takže šlo o trochu nečekanou 
událost. Samotný porod už tolik nečekaný 
nebyl, protože těhotenství jeho matky bylo 
očividné. Nečekané bylo samotné otěhotnění 
v tak brzkém věku, kdy jí bylo pouhých 16 let. 
Proto Bruce prvních pět let vychovávali děda 
s babičkou. Rodiče krátce po jeho narození 
odjeli s cirkusem a vystupovali po světě  
v různých nočních klubech v cvičebním úboru 
s obručí a se psem. 

Byl poslán do místní školy. Ta byla tak divoká 
a násilnická i vůči učitelům, že bylo štěstí, když 
jí konečně zavřeli. Maximální věk dětí ve škole 
byl pět let, což nyní působí nepředstavitelně. 
Rvačky byly na denním pořádku, ale Bruce 

nebyl příliš bojovný typ. Nebyl připraven na 
rvačky, neuměl se prát. To ho naučil až jeho 
děda, od kterého v tomto směru získal rady, 
jež spíš náleží pouze dospělým. Děda mu 
radil, že má zmlátit každého, kdo mu nějak 
ublíží, ale ne úplně každého, koho potká.

Jedním ze zásadních lidí Brucova dětství 
byl jeho kmotr a strýc John. Nebyl to jeho 
biologický strýc, ale nejlepší kamarád jeho 
dědy. Když se vrátil z druhé světové války, 
usadil se ve stejném městě, ve kterém  
se Bruce narodil. Vyprávěl mu hodně  
o letadlech, technologiích a o letadlových 
lodích. Tenkrát Bruce sestavil svůj první 
model letadlové lodě a o 50 let později  
o něm napsal skladbu „Empire of the Clouds“ 
(album „Book of Souls“, pozn. autora). A jak 
říká Bruce, tyhle příběhy v člověku zůstávají 
po celý jeho život. V dětství se nic neděje 
zbytečně a neustále z nich lze čerpat.

Když se rodiče vrátili z cest po světě, chtěli  
po Brucovi, aby dělal, co po něm vyžadují.  
Od té doby, co mu rodiče něco začali 
nařizovat, začal mít problém s autoritami. 
Táta byl velkým fanouškem aut. Znal o nich 
úplně všechno a neustále o tom dokázal 
mluvit. Věděl o autech tolik, že nebylo možné 
ho zastavit, když o nich hovořil. Donekonečna 
uměl vykládat o převodovkách, o všech 
objevech, které kdo vynalezl a jež se týkaly 
aut, o takových náhradních dílech, o nichž  
ani netušíte, že jsou součástí auta.

Táta si zoufale přál, aby Bruce uspěl při 
zkoušce a udělal řidičák. Bez řidičáku se podle 
něj nemohl stát mužem, kdyby nebyl schopen 
řídit auto. Stejně tak se zoufale snažil o to, aby 
kouřil. Jeho otec byl těžký kuřák, vykouřil 80 
cigaret za den. Bruce vzpomíná, jak sedával 
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na zadním sedadle auta, kde byl neustále cítit 
zápach kouře. Když mu bylo tak 13 let, nabízel 
mu otec cigaretu. Odmítl, stejně jako odmítal 
pít a plnit všechny příkazy. Otec se Bruce 
zeptal, jestli s ním není něco v nepořádku, 
jestli není gay. Od té doby začaly jeho 
problémy s autoritami a stal se z něj rebel. 

Přestěhoval se s rodiči do Sheffieldu,  
do města ležícího ve středu Anglie, které 
bylo, jak Bruce vtipně komentuje, postaveno 
stejně jako Řím na sedmi pahorcích. Rodiče 
pracovali velmi tvrdě. Mívali i tři zaměstnání. 
Táta prodával auta. Doma v garáži auta 
opravoval. Stavěl domy a pomáhal bourat 
staré budovy. Občas mu s tím Bruce pomáhal 
- až jednou se nezadařilo a on skončil  
po pádu v nemocnici.

Nastoupil do místní juniorské školy a rodiče 
se rozhodli poslat ho do soukromé školy. 

Prý kvůli úrovni, zdála se jim lepší. Jedna 
věc navazuje na druhou. Bruce vysvětluje, 
mluvíme o angličtině. Všechno, co se řekne, 
znamená něco jiného. Nakonec skončil  
ve veřejné škole, i když byla soukromá. Je to 
škola, kam chodí všichni členové veřejnosti, 
a to je každý. Proto anglická veřejná škola 
znamená soukromá škola. Většina politiků  
v Anglii, většina lidí, kteří se považují za elitu, 
navštěvovali veřejné školy, sorry, soukromé 
školy. K politice Bruce dodává: „Politika je 
rock´n´roll pro šeredy.“ 

Stal se muzikantem, tedy ne prý opravdovým, 
protože chtěl být bubeník. Miloval bicí, 
protože jako dítě byl dost hyperaktivní.  
V současnosti by mu prý na to 
pravděpodobně dali léky. Byl fanouškem 
Iana Paice, ze začátku moc nemusel Johna 
Bonhama, ale později se ho naučil mít rád. 
Přemýšlel, jak sdělí rodičům, že chce být 



bubeník. Těžko by si domů pronesl bicí 
soupravu, aniž by si toho všimli. Nejdříve 
se rozhodl začít hrát na bonga a „vypůjčil“ 
si je z hudební místnosti ve škole. Chtěl být 
Ian Paice a John Bonham na bongách. Už 
předtím se rozhodl, že z něj určitě nebude 
zpěvák. Součástí školy, kterou navštěvoval, 
bylo obrovské fotbalové hřiště a kostel. Nebyl 
to žádný malý kostelík, ale jak říká, zasraně 
velká katedrála, kterou nechal s největší 
pravděpodobností postavit nějaký hodně 
prachatý bastard. Navíc bylo ve škole legální, 
že učitelé směli děti bít a používali k tomu 
velké hole. Vlastně si přesně tohle mnozí 
rodiče platili. Když někdo odmítl zpívat  
ve školním sboru, surově ho zmlátili. Něco 
takového by se dnes vyhodnotilo jako násilí 
na dětech, ale tehdy se to považovalo  
za normální. Zpívat ve školním sboru 
znamenalo přijít o volné večery v týdnu  
i volné neděle. Všichni, kdo ve sboru zpívali, 

nosili stejnokroj a vypadali jako holky.  
Sbor byl veden učitelem, jenž neskrýval svou 
náklonnost k dětem. Schválně zvoral test, 
aby nemusel do sboru a předstíral, že neumí 
zpívat. Verdikt zněl – Dickinson – nezpěvák,  
a tím se Bruce zachránil. Ze školy ho nakonec 
vyhodili, když se vymočil vychovateli do jídla. 
Nejdříve si ani nevšiml, co jí a vařené zelené 
fazolky mu připadaly delikátní. Krátce před 
vyhazovem potrestali Bruce výpraskem za to, 
že nechal dovézt před dveře vychovatele dvě 
tuny koňského trusu.

Bruce pokračoval v hraní na bonga  
a s několika dalšími kamarády se rozhodli 
založit kapelu, ke které dodává – kapela, o níž 
nikdo nikdy neslyšel. Kytarista a baskytarista 
ovládali jen tři akordy a zpěvák měl školený 
hlas, se kterým rockové skladby v jeho podání 
zněly dost komicky. Kapela neměla dlouhého 
trvání, protože byla limitovaná nedostatkem 
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akordů. Bruce vzpomíná na kytaristu, jenž 
dokázal zvládnout pouze první polovinu 
úvodu ke skladbě „Stairway To Heaven“, takže 
bylo zřejmé, že společně daleko nedojdou.

Ve studiích pokračoval na univerzitě moderní 
historie a jak sám sděluje, nikdy nezjistil, jak je 
možné dělat moderní historii. Víc než diplom 
ho lákalo hrát v rockové kapele. Na univerzitě 
se mu povedlo uspořádat koncerty většiny 
svých oblíbených kapel za peníze, které se mu 
podařilo získat při organizování zábavy pro 
studenty. Když přinesl peníze studentské unii 
za koncerty s 20procentním ziskem, označili 
ho za fašistu, který vykořisťuje studenty. Tyto 
zkušenosti ho přivedly k získávání koncertů 
pro kapelu, ve které začal hrát. Dalším 
způsobem, jak získat koncerty, bylo oblékat 
se jak ti největší idioti. To na lidi fungovalo. 
Jeden ze členů měl masku Draculy, další 
vypadal jako 90letý stařík. 

Když Bruce oslovila kapela SAMSON s tím,  
že jsou těsně před turné a získali smlouvu  
na vydání desky, šel do toho s argumentem, 
že chce hrát rock a ne být komediantem.  
Do doby, než potkal Samson, nevěděl  
o drogách vůbec nic. Do kapely nastoupil 
v den, kdy na univerzitě převzal diplom. 
Když přišel na první zkoušku, ihned zjistil, 
že jsou všichni na drogách a na dotaz, jestli 
budou vůbec zkoušet, odpověděli – možná. 
Nicméně vydrželi takhle efektivně fungovat 
celé další dva roky a Bruce k tomu dodává, 
že udělali každou možnou chybu, jaké se 
mohli v hudební branži dopustit. Vyhodili 
manažera a na krku měli několik právníků. 
Celková dlužná suma byla 270 000 liber. 
Bruce také vzpomíná, jak si jejich bubeník 
Thunderstick umínil vytvořit status persony. 
Byl velkým fanouškem KISS a rozhodl se po 

jejich vzoru nosit masku. Problém byl, že ve 
stejné době se v Anglii vyskytoval další člověk, 
jenž nosil totožnou masku a byl známý jako 
Kejmbridžský násilník. Bylo to jako mít  
v kapele slavného filmového producenta. 
Samson se objevili na titulních stranách všech 
zásadních hudebních časopisů a nikomu se 
nedalo vysvětlit, že nešlo o žádný záměr. 

Na poslední vystoupení SAMSON se přišel 
podívat Steve Harris s manažerem a nabídli 
Brucovi, aby se stal novým zpěvákem IRON 
MAIDEN. Nikdo o tomto rozhodnutí údajně 
nevěděl, obzvláště ne jejich tehdejší zpěvák 
Paul DiAnno. Pozvali ho na konkurz zpěváka. 
Bruce dodává, že sám neví, kde se v něm 
vzala ta – arogance – nemůže pro to prý 
najít vhodnější výraz. Řekl jim, že je přece 
jasné, že má tuto pozici dostane a otázka 
není, zda se zúčastní konkurzu, ale jestli 
ho chtějí, aby spolu vytvořili něco jiného, 
nového a odlišného od toho, co doteď udělali 
s původním zpěvákem, a on že má spoustu 
nápadů. A pokud o to nestojí, otočí se  
a odejde pryč. Tehdy mu bylo 19 nebo 20 let. 
A zbytek historie už dobře známe. 

Bruce Dickinson vzpomíná na první koncerty 
mimo území Anglie, které se mu povedlo 
uskutečnit až když se dostal k IRON MAIDEN. 
Do té doby byl pouze na jedné dovolené  
s rodiči ve Španělsku v jeho 12 letech,  
a o rok dříve kempoval se školou na výletě 
v horách ve Francii. Zbytek Evropy pro něj 
byl, jak říká, tajemstvím. V průběhu jednoho 
roku odehráli s IRON MAIDEN turné v Evropě, 
Americe, Austrálii a Japonsku. Na některých 
místech se objevili dokonce dvakrát či třikrát. 
Bruce se přiznal, že nikdy nepraktikoval to, 
čemu se dnes říká vizualizace a nesnil o tom 
hrát v arénách ani na podobných místech 



připomínajících arénu. V průběhu jednoho  
roku bylo album, na kterém zpíval, číslem 1  
v hitparádách. Vystupovali jako headliner všude 
po světě včetně velkých festivalů. Bylo mu 22 
let a nezapomněl vtipkovat o tom, jak obrovské 
zklamání to pro něj bylo, že se to všechno 
odehrálo tak najednou, jestli to nemohlo počkat 
a co teď bude dělat po zbytek života. A ono to 
pokračuje dál, úspěšná alba, méně úspěšná 
alba, větší turné, menší turné. Bruce  
si uvědomil, že nechce zůstat jen u muziky  
a skončit nakonec někde v léčebně jako spousta 
jeho kolegů, a tak se začal věnovat i dalším 
aktivitám mimo hudební branži. 

IRON MAIDEN vystoupili jako první na 
slavném Rock in Rio. Bruce vypráví o tom, že 
to byl největší koncert, který tam do té doby 
byl. Nikdo neví přesně, kolik lidí tam dorazilo, 
prý opravdu hodně. Pravděpodobně mezi 
300 000–400 000 fanoušků. Když vylezli na 

pódium, zvuk byl naprosto otřesný. Nebylo 
možné s tím v tu chvíli něco udělat, jen 
pokračovat. U mixážních pultů byli pouze 
místní lidé a nikdo z nich nemluvil anglicky. 
Na začátku skladby „Revelations“ Bruce kdysi 
hrával asi 15vteřinové sólo na kytaru. Do 
dnešního dne prý nechápe, že se do toho 
pustil a už vůbec ne fakt, že mu jeho kytaru 
někdo zapojil. Jak byl z celé situace vytočený, 
sundával si kytaru velmi rychle a agresivně 
a praštil se do hlavy tak, že byla všude krev. 
Rozbil si kytaru o vlastní hlavu, což většinou, 
jak říká, muzikanti dělají na konci koncertu, 
kdy rozbijí své kytary o pódium. Čekal až 
dospívá a vyrazil pro ručník, aby se mohl otřít. 
Načež dostal vzkaz od manažera, ať to nechá 
krvácet víc, že to vypadá skvěle na obrazovce. 

Došlo i na malou vzpomínku na první sólové 
album Bruce Dickinsona „Balls To Picasso“, kdy 
se měla konat krátká, maximálně pětiminutová 

10



11





foto session. Dostačující byl záchod někde  
v Londýně se zdí zachycující přesně atmosféru, 
kterou chtěli docílit. Nahrávací společnost EMI 
to pojala ve velkém stylu a nechala vybudovat 
studio za 30 000 dolarů. K tomu Bruce vtipně 
dodal, že pravděpodobně nakonec zkrachovali 
opodstatněně, když byli schopni investovat 
takové peníze do něčeho, co bylo k dispozici 
na každém záchodě. 

V roce 2015 podstoupil Bruce léčbu rakoviny 
hrtanu. Humor ho neopustil ani v této fázi 
života a s nadhledem hovořil o celém procesu 
spojeným s léčbou. Doktor ho varoval,  
že ztratí většinu vlasů. To se nestalo. Neztratil 
vůbec žádné vlasy. Zato knír mu spadl celý  
do piva v hospodě přímo před kamarády, 
kteří o rakovině neměli tušení. 

V rámci své sólové kariéry se Bruce Dickinson 
objevil v roce 1994 v Sarajevu, kde nikdo  
z týmu netušil, co je čeká. Unikátní rockový 
koncert se uskutečnil uprostřed děsivé války 
a při odjezdu Bruce udělal, dle jeho slov, 
jednu z největších blbostí svého života, když 
si po cestě na letiště pořídil selfie u rozbitého 

tanku. Naštěstí ale zůstal naživu. Emotivní 
a jedinečné zážitky z koncertu i celé cesty 
se povedlo zdokumentovat a kompletní 
záznam vyšel v roce 2017 na DVD pod názvem 
„Scream For Me Sarajevo“. Při sledování 
tohoto unikátního příběhu mrazí v zádech. 
Nikdo z těch, kteří se na této události podíleli, 
nemohli vědět, co se stane další den a zda se 
ho vůbec dožijí. Nejdůležitější ale bylo jejich 
obrovské odhodlání žit si svůj život a nevzdat 
se ani navzdory zvěrstvům, která se děla všude 
kolem. A přesně takto bychom měli k životu 
přistupovat všichni. To vnímám jako hlavní 
poselství, které v nás symbolicky zanechal 
Bruce Dickinson po setkání s ním, kdy nám 
ukázal, jak je důležité přistupovat k životu 
pozitivně a s nadhledem. 

A protože patřím nejen mezi fanoušky IRON 
MAIDEN, ale i sólové tvorby Bruce Dickinsona, 
mám velkou radost ze zprávy, že Bruce po 
15 letech pracuje na svém dalším sólovém 
albu, na které se moc těším stejně jako na 
každý další zážitek spjatý s touto nesmírně 
inspirativní a talentovanou osobností.
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