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V dnešní době většinou pořadatelé následují 
novodobý trend multižánrového propojování, 
aby přilákali co nejvíce fanoušků a dokázali tak 
nakonec díky chytře zvolené sestavě vyprodat 
i arénu. Některá jména samozřejmě zdaleka 
nezaplní monstrózní haly, a tak kombinace 
třeba tří nebo čtyř předkapel ve spojení  
s hlavní hvězdou dokáže mnohdy z komerčního 
hlediska splnit stejná očekávání jako stále 
fungující model spojení dvou legend stejného 
žánru, což mnozí fanoušci preferují. A na takové 
vystoupení již rozhodně není třeba nikdo 
třetí, protože takové spojení pro pořadatele 
neznamená z finančního hlediska téměř žádné 
riziko. Stejně tomu bylo 17. června letošního 
roku v pražské O2 Aréně v případě dvou hard 
rockových legend a krajanů: WHITESNAKE  
a DEF LEPPARD!

V některých avízech na koncert jsem  
u WHITESNAKE narazila na označení support, 
což bych ráda uvedla na pravou míru. 
WHITESNAKE nevystupují jako předkapela.  
To v rámci svého kreditu rozhodně nemají 
zapotřebí a v případě dvojkoncertu s DEF 
LEPPARD byli pozváni jako speciální hosté.  

Z hlediska prodejnosti alb a komerčního 
úspěchu WHITESNAKE nepřekonali DEF 
LEPPARD, nicméně tyto formace společně 
bouraly ve druhé polovině 80. let příčky 
hitparád. Oběma kapelám vychází ve stejném 
roce (1987) zlomová alba; DEF LEPPARD 
vydávají svůj dosud nejprodávanější opus 
„Hysteria“ (25 milionů kopií) a WHITESNAKE 
vychází stejnojmenná deska „Whitesnake“, 
která kapelu posouvá do statusu 
multiplatinová. Komerční srovnání mě zajímá 
spíše z důvodu jakéhosi obecného přehledu.  
Z pohledu fanouška a někoho, kdo žije 
hudbou, je pro mě mnohem důležitější tvorba 
interpreta, jeho záměr, přínos pro hudbu jako 
takovou a originalita, kterou umělec disponuje. 
Můžeme tedy říct, že v mnoha ohledech  
jsou obě legendy vyrovnané bez ohledu  
na prodejnost alb či žebříčky hitparád. 

Jako předvoj celosvětového turné vypouští 
WHITESNAKE se zhruba půl ročním zpožděním 
zaviněným technickými problémy ve studiu 
do světa dlouho očekávané album „Flesh 
& Blood“, jenž symbolizuje mystická číslice 
třináct. Jde o v pořadí třináctou studiovou 
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nahrávku v diskografii WHITESNAKE a obsahuje 
celkem třináct skladeb. Je tedy jasné, že část 
koncertního setu je věnovaná právě těmto 
novinkám. WHITESNAKE přijíždí do Prahy den 
před koncertem. Frontman David Coverdale 
využívá chvil volna na hotelu i k natočení video 
zdravice pro fanoušky, ve které se s nadhledem 
a s úsměvem na tváři snaží uvést na pravou 
míru spekulace a konspirace ohledně jeho 
hřívy a vzkazuje, že jsou vlasy pravé a skutečně 
jeho, bez jakéhokoliv prodlužování. Atraktivní 
vzhled byl v hard rocku vždy, zejména však v 80. 
letech, hodně důležitý. Nepatřím mezi ty, kdo 
staví vzhled na první místo a stárnutí nevnímám 
jako handicap, nýbrž jako naprosto přirozenou 
součást života. Na druhou stranu je mi 
sympatické, když se lidé snaží vypadat a působit 
dobře a příjemně, bez ohledu na věk a jsou si 
vědomi své odpovědnosti. Stejně jako David 
Coverdale si i v tomto ohledu uvědomuje svou 
odpovědnost vůči publiku. Ve WHITESNAKE 

proběhla v průběhu let z rozličných důvodů 
spousta personálních změn. Nebudu se pouštět 
do analýzy minulosti, jež je fanouškům dobře 
známa a kterou ctíme. Zůstanu u současné 
sestavy, s níž David Coverdale zavítal v rámci 
turné i do pražské O2 Arény. 

WHITESNAKE se objevují na pódiu krátce 
před 20. hodinou. Již tradičně před nástupem 
muzikantů zní z reproduktorů známá „My 
Generation“ od The Who a playlist tvoří skladby 
pouze z období WHITESNAKE, a to z alb: „Slide 
It In“, „Whitesnake“ a novinky „Flesh & Blood“. 
Nové album vydávají WHITESNAKE po osmi 
letech, tedy pokud mluvíme o zbrusu nových 
věcech. V setu nezní žádná věc z Coverdaelova 
období u Deep Purple. Pravděpodobně proto, 
že tomuto období bylo věnované turné k albu 
„The Purple Album“, sestavené písněmi právě 
z této éry. Pražské publikum je z časových 
důvodů v porovnání s některými dalšími 
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koncerty ochuzené o tři novinky. Z aktuálního 
opusu dochází jen na dvě věci: „Hey You 
(You Make Me Rock) a „Shut Up & Kiss Me“. 
Zajímavostí ke klipové verzí skladby „Shut Up 
& Kiss Me“ je, že se ve videu objevuje stejný 
bílý jaguár a Davidova bunda z klipu ke slavné 
„Here I Go Again“. Na co jsme v pražské O2 
Aréně již zvyklí, je standardně špatný zvuk, 
který se zvukařům podaří alespoň trochu 
podchytit až v druhé polovině vystoupení 
DEF LEPPARD, ale o tom později. Chvílemi 
jsem musela hodně šponovat uši, abych přes 
přebuzené basy a přespříliš vytažené bicí 
vůbec slyšela hlas Davida Coverdalea. Za tohle 
ale nejspíš kapela nemůže, takže jsem se 
snažila rychle od těchto pocitů odosobnit a co 
nejvíce si užít fantastické výkony muzikantů. 
Na koncert jsem byla naladěná a připravená 
hodně s předstihem. Poté, co jsem si poprvé 
poslechla novinku „Flesh & Blood“ bylo jasné, 
že je kapela ve skvělé formě. V podstatě jsem 

očekávala přenos téhle pozitivní a nadupané 
energie na pódium a mé pocity mě nezklamaly. 
Šou WHITESNAKE není postavená na video 
projekcích a bombastických efektech. V tomto 
směru David Coverdale udržuje nastavenou 
laťku tak jak jsme zvyklí a ani tento večer 
nedochází k žádnému překvapení, které  
v tomto případě není třeba. Tento nestárnoucí 
a stále charismatický frontman si k sobě vždy 
uměl najít vynikající instrumentalisty a v jeho 
současné sestavě tomu není jinak. Poslední 
studiová nahrávka WHITESNAKE působí 
dojmem celistvosti. Nemám pocit, že jde jen  
o sebeprosazování Davida Coverdalea,  
o čemž se v minulosti hodně spekulovalo, ale 
o fungování kapely jako celku. A stejný dojem 
mám v průběhu jejich živého vystoupení. Dvě 
novinky v setu dokonale doplňují největší hity, 
vše do sebe přirozeně a nenásilně zapadá.  
Hlas Davida je níže položený a posílený  
o doprovodné vokály ostatních členů kapely, ale 
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takhle to prostě je a není třeba to dokola hodnotit. 
V lidském životě se určité dispozice v jeho 
průběhu mění, a to je třeba přijímat  
a respektovat bez věčných očekávání. 
WHITESNAKE mají na své vystoupení 60 minut, 
tudíž skladby navazují jedna na druhou bez 
delších prodlev a proslovů. Bubeník Tommy 
Aldridge si v průběhu koncertu vystřihne sólo,  
v jedné části dokonce bez použití paliček, pouze 
za pomoci rukou a nohou. Přesně v půlce setu 
dostávají prostor pro svou exhibici v kytarovém 
duelu Joel Hoekstra a Reb Beach, kteří jsou úžasně 
sehraní a jejich výkony nejsou o předvádění 
toho, kdo je technicky zdatnější, ale o harmonii 
a souhře. A přesně takhle působí celá sestava 
včetně nejnovějších členů kapely klávesisty 
Michela Luppiho a baskytaristy Michaela Devina. 
Škoda jen, že publikum se klasicky roztančí  

a zvedá ruce v momentech, kdy kapely nabízí 
své největší hity. Procento fajnšmekrů a těch, 
kteří hudbu opravdu vnímají a poslouchají je 
v porovnání s mainstreamovým nastavením 
neporovnatelné. Jak se dalo předem očekávat, 
největší ovace sklízí pop-rockový hit „Here I Go 
Again“. WHITESNAKE svým vystoupením i svým 
novinkovým albem stvrdili, že stále patří mezi 
nejzásadnější hard rockové kapely na scéně. 

WHITESNAKE – setlist: 
Bad Boys, Slide It In, 
Love Ain´t No Stranger, 
Hey You (You Make Me Rock), 
Slow An´ Easy, Guitar Duel, 
Shut Up & Kiss Me, Drum Solo, 
Is This Love, Give Me All Your Love, 
Here I Go Again, Still Of The Night.
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Vystoupení DEF LEPPARD se nese v duchu 
obrovské nostalgie. Oslavujeme s kapelou jejich 
40. výročí (tedy přesněji 42. výročí, protože 
formace vznikla v roce 1977) na scéně a zároveň 
vzpomínáme. Každý po svém a v každém  
z nás se odehrávají pocity korespondující  
s prožitky spojenými s hudbou jedné z největších 
legend rockové scény všech dob. Mnozí si 
uvědomujeme, jak rychle a rapidně se vše mění 
a hluboce nás zasahují odchody legend z tohoto 
světa. O to více se snažíme užívat si momenty  
s těmi, kteří jsou naštěstí ještě mezi námi a mají 
nám stále co nabídnout. Joe Elliott vzdává  
na pražském koncertě hold jedné z legend, 
která již fyzicky není mezi námi. Na sobě má 
triko Davida Bowieho a část jeho slavné skladby 
„Heroes“ připojí k závěru hitu „Hysteria“.  
Také nezapomněl pozdravit Davida do nebe. 

DEF LEPPARD v roce 2019 nepřichází s žádnou 
studiovou novinkou. Prostřednictvím výběru 

svých největších hitů mapují v průběhu dvou 
hodin dosavadní dráhu na hudební scéně  
a propojují tak nejzásadnější a nejúspěšnější 
momenty v jejich kariéře. Nostalgie, 
rekapitulace, vzpomínky a vyhodnocení různých 
aspektů k tomuto konceptu prostě patří. 
Nostalgii v průběhu koncertu navíc podtrhuje 
pohled na fotografie připomínající různá 
období, promítané ve video slidech nad kapelou 
v průběhu skladby „Hysteria“. Rok 2019 je pro 
DEF LEPPARD nejen rokem koncertních oslav 
své dosavadní dráhy, ale také rokem, kdy jsou 
oslavováni a odměňováni za svůj přínos pro 
hudební scénu. Letos v březnu byli uvedeni 
svým neméně slavným kolegou, kytaristou 
Queen, Brianem Mayem do rock´n´rollové  
síně slávy. 

DEF LEPPARD se stali synonymem velkoleposti 
v tom nejlepším smyslu slova. Tahle kapela 
byla předurčena k monstróznímu úspěchu 
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pravděpodobně dávno před svým vznikem  
a je prototypem scénáře, který nemohl nevyjít. 
Skupina vznikla jako součást nové vlny britského 
heavy metalu, avšak největší slávu jim zajistila 
kombinace melodického hard rocku, chytlavých 
melodií s přesahem do popu i specifického 
a na první poslech nezaměnitelného vokálu 
frontmana Joe Elliotta. Originalitu DEF LEPPARD 
podtrhuje jakási nepřenosná a nedefinovatelná 
emoce, jež je součástí celé jejich tvorby a nelze 
ji okopírovat. Je to nejspíš jakýsi dar a symbol 
všech velikánů, který je naprosto odlišuje od 
ostatních. Patří doslova mezi hrstku umělců, 
kterým se povedlo vyprodukovat tolik megahitů, 
prodat přes 100 milionů alb, opakovaně 
bodovat v hitparádách po celém světě, získat 
nesčetné množství ocenění včetně dvanácti 
platinových alb a mít dvě desky oceněné RIAA 
diamantovým certifikátem (ocenění vydávané 
americkou nahrávací asociací podle počtu 
prodejnosti alb a singlů). V Billboard Charts 

se jim dokonce povedlo zabodovat i s jejich 
posledním studiovým albem, pojmenovaným 
jednoduše „Def Leppard“, jenž je sedmým 
albem v jejich diskografii a které se objevilo  
v první desítce Billboard 200. Ve výčtu bych 
mohla pokračovat opravdu dlouho. 

Od počátku 80. let patří DEF LEPPARD mezi 
stálice a formace s nejstabilnější sestavou  
na scéně. Kapela vystupuje od roku 1992 
stále ve stejném složení a v celé jejich historii 
proběhly pouze tři personální změny.  
Jsem přesvědčena, že na celkovém úspěchu  
a stabilitě kapely má velký podíl aspekt lidskosti. 
Ve velkém světě šoubyznysu, zvláště v jeho 
první lize, se stěží setkáte s tím, že by v takovém 
prostředí dostávali šance či vynikali lidé  
s fyzickým handicapem. Samozřejmě neznám 
pozadí příběhu a všeho, co kapela prožívala  
v období, kdy byla jejich bubeníku Ricku Allenovi 
amputována levá ruka. Každopádně i po 
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všech těch letech smekám, že to 
společně dokázali ustát, a hlavně, 
že to nevzdal Rick, který svou 
roli zvládá naprosto bravurně. 
Nemusíme hlouběji pitvat celkové 
nastavení společnosti a zacházení 
s lidmi převážně z hlediska 
pomyslné prestiže. Každopádně 
se mi tato úvaha propojuje  
s mým životním mottem,  
které jsem použila v příběhu  
Za hvězdnou oponou (dostupný 
zdarma v sekci Sbírka pokladů):  
„Z nedostatků udělej přednosti  
a z předností postav chrám.“ DEF 
LEPPARD se to povedlo dokonale a jsou pro mě 
hmatatelným důkazem tohoto mého rčení.

Koncertní šou DEF LEPPARD doprovází 
synchronizovaná laserová podívaná, která je pro 
diváky atraktivním doplňkem. Slovo doplněk  
je asi nejtrefnější, protože efekty jsou vyvážené 
a nepůsobí rušivě. Zřejmě nejlépe vynikla  
ve skladbě „Love Bites“. Mezi nejhezčí momenty 
celého vystoupení patřila bezesporu akustická 
verze slavné balady „Two Steps Behind“. Tady 
navážu na úvodní část, kde jsem se zmínila  
o špatném zvuku. Tuhle skladbu zvukař využil, 
aby si alespoň trochu napravil reputaci, protože 
do téhle písně to byla opravdu katastrofa  
a zkazit takhle zvuk dvěma obrovským 
legendám působí hodně amatérsky. Nevím, 
zda kapely měly svého zvukaře, anebo jím byl 
místní člověk. Každopádně to buď nebyl profík 
nebo se na to v Praze prostě vykašlal. Měla jsem 
obrovské štěstí, že jsem si mohla DEF LEPPARD 
krátce předtím vychutnat na festivalu Sweden 
Rock, kde byl naopak zvuk naprosto perfektní. 
Joe Elliott výborně spolupracuje s publikem  
a neopomíjí ani své spoluhráče, které 
představuje několikrát v průběhu setu.  

Hlavně svého služebně nejstaršího společníka 
a kamaráda, baskytaristu Ricka Savage, který 
společně s Joem formaci v roce 1977 zakládal. 
Oni dva jsou jediní členové z původní sestavy, 
bubeník Rick Allen se k nim přidal jen o rok 
později, tedy v roce 1978. Jako další se ke 
skupině připojil v průběhu nahrávání slavného 
alba „Pyromania“ kytarista Phil Collen a poslední 
změna na postu kytaristy nastala po úmrtí  
Steva Clarka, kterého nahradil Vivian Campbell. 
DEF LEPPARD jsou ve fantastické formě  
a prostřednictvím jejich jedinečné koncertní 
šou nás symbolicky vrací do 80. let, do období 
bombastického aréna rocku.  A pokud má  
na tento styl ještě i dnes někdo právo,  
tak jsou to právě DEF LEPPARD! 

DEF LEPPARD – setlist: 
Let It Go, Foolin´, 
When Love And Hate Collide, 
Let´s Get Rocked, Armageddon It, 
Rock On (coververze – David Essex), 
Two Steps Behind, Man Enough, 
Love Bites, Bringin´On The Heartbreak, 
Switch 625, Hysteria, 
Pour Some Sugar On Me, Rock Of Ages, 
Photograph.
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