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Nová éra hardrockerů ze švýcarského Lugana za-
počala v listopadu 2011 oznámením o příchodu 
nového zpěváka Nica Maedera. Je logické, že dal-
ším krokem muselo být vydání nového alba. Aby 
byl proces kompletní, zbývalo už jen naživo před-
stavit novice za mikrofonem, což byla pravděpo-
dobně ta nejočekávanější událost jak ze strany  
fanoušků, tak i odborné kritiky.

Po prvních vystoupeních GOTTHARD v Jižní Ame-
rice a na letních festivalech po celé Evropě přišlo 
na řadu pokračování jejich napjatě očekávaného 
Firebirth Tour, tentokráte před úžasným publikem 
v Japonsku, zemi, která vždy patřila k nejvýznam-
nějším trhům pro rockové umělce.

Sama jsem měla první příležitost spatřit kapelu  
s novým frontmanem naživo během jednoho  fes-
tivalu v červenci 2012. Je obtížné popsat mé dojmy 
a pocity, jež jsem měla během jejich vystoupení, 
ale jedna věc byla zřejmá: třebaže se mi hlavou 
honila spousta myšlenek, chtěla jsem definitivně 
vymyslet, jak s GOTTHARD udělat něco zcela výji-
mečného. 

Nejpodstatnější pro mě bylo podělit se o tuto rari-
tu s ostatními fanoušky. Po oznámení japonského 
turné začal můj plán nabývat konkrétních obrysů. 
Odjakživa jsem slýchala příběhy a zážitky o japon-
ských fandech od mnoha kapel a vždy jsem si přála 
zažít to jednou sama na vlastní kůži. Přání se stalo 

skutečností. Na začátku září 2012 jsme se společ-
ně s fotografem přidali ke GOTTHARD a zažili pět 
nezapomenutelných show během jediného týdne.

I když naším hlavním záměrem bylo sledovat 
GOTTHARD při jejich turné, chtěli jsme se v men-
ší míře koncentrovat také na německé UNISONIC. 
Kvůli náročnému harmonogramu skupiny jsme, 
bohužel, nezvládli vše, co jsme si původně naplá-
novali. Prioritně jsme se na UNISONIC zaměřili tře-
tí den v Ósace.

Tento report je rozdělen do dvou částí. V té první 
procházím všechny události, které se staly v kaž-
dém navštíveném městě bez toho, že bych se vě-
novala popisu koncertů. V části, věnující se Ósace, 
najdete mé dojmy z vystoupení UNISONIC. Závěr 
této story uzavírá nejpodstatnější  část a hlav-
ní důvod našeho výletu do Japonska – koncerty 
GOTTHARD.

Zde je tedy reportáž s mými vzpomínkami a dojmy,  
obohacená o skvělé fotky a exkluzivní video záběry. 

S GOTTHARD v JApOnSku!
GOTTHARD nA spOlečném TuRné s unIsOnIC!
TOkIO • ÓSAkA • nAGOJA • HIROšImA





10

Po dlouhém a únavném letu jsme konečně při-
stáli na tokijském letišti Naritu krátce před de-
vátou hodinou dopoledne. Unavení, ale šťastní 
a plni očekávání. Už pár minut po příletu máme 
poprvé možnost se s kapelou setkat a pozdravit.

Úvodní den jsme pojali bez velkých plánů, zkrát-
ka tak trochu relax po náročném cestování. Pou-
ze jsme navečer absolvovali krátkou schůzku  
v hotelu s managementem a kapelou, abychom 
se jim představili a domluvili se na plánech týka-
jících se naší reportáže.

Tou dobou dorazili do hotelu také UNISONIC se 
svým personálem. Obě skupiny už společně jeli 
turné po Jižní Americe a objevily se bok po boku 
na některých evropských festivalech. Nyní po-
kračují Japonskem a poté se přesunou do Rus-
ka, aby své rozsáhlé tour ukončily koncem roku 
v Evropě. Od počátku bylo zřejmé, že toto turné 
proběhne bez větších potíží, neboť atmosféra  
mezi oběma kapelami se nesla v přátelském  
duchu a nevládla mezi nimi žádná animozita. 

Přestože mají jiné vydavatelské společnosti, pojí 
je k sobě jiné aspekty. V prvé řadě mají stejný 
management. A také zahájily svou novou éru 
přibližně ve stejnou dobu. Kai Hansen se připo-
jil k UNISONIC v březnu 2011 a jen o pár mě-
síců poté, v listopadu, oznámili GOTTHARD ná-
stup svého nového zpěváka. První fotografování 

máme dohodnuté na 6. září ve 13 hodin před 
hotelem. Situace není snadná ani pro nás, ani 
pro kapelu. Jsme v Japonsku poprvé a máme 
trochu potíž nalézt to nejlepší místo pro foto-
grafování. Ale neděláme si s tím hlavu, chodíme 
po okolí hotelu, kde se poblíž nachází i muzeum 
umění. Další věc je, že si na sebe musíme navzá-
jem všichni zvyknout a najít ten nejlepší možný 
způsob k naší vzájemné spolupráci. Nejpodstat-
nější věcí pro každého z nás bylo zachycení toho 
nejlepšího momentu z každé nastalé situace.  
A samozřejmě, pro kapelu byla absolutní priori-
tou show, jak neustále zdůrazňovali.
 
Dnešek je také prvním koncertním dnem, tedy 
je nezbytné prověřit, jak bude vše fungovat. Po 
půlhodině focení vyráží skupina rovnou na zvu-
kovou zkoušku. Dějiště prvních dvou vystoupe-
ní se jmenuje Shibuya-AX. Kapely mají shodně 
každá hodinu na zvukovku před každou show 
japonského turné. GOTTHARD vystupují jako 
první, neboť UNISONIC byli místním promoté-
rem vybráni jako headliner. Když jsem to zjistila, 
byla jsem tím docela překvapená. GOTTHARD 
je formace s dlouhou historií a deseti vydaný-
mi alby. UNISONIC mají zatím na kontě album 
jedno. Ptám se sama sebe, proč tedy UNISONIC? 
Odpověď je mi jasná hned po prvním koncertu 
a po napsání dvou jmen – Michael Kiske a Kai 
Hansen. Ta mluví za vše. Dvě ikony rockové mu-
ziky, které jsou v Japonsku fanoušky považované 

S GOTTHARD v JApOnSku!
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za skutečné bohy. Tolik prozatím k UNISONIC, 
vrátím se k nim a jejich setům později.

Bylo znát, jak jsou všichni po prvním vystoupe-
ní uvolněnější a spokojenější. Stres a obavy se 
rozplynuly. Vše znamenitě fungovalo jak se slu-
ší a patří, ke spokojenosti kapel i publika. Byla 
by opravdu škoda pobýt v Tokiu a nepořídit tam 
pár nočních foto záběrů. Kluci z GOTTHARD byli 
ve skvělém rozpoložení, všichni jsme se vypravi-
li do místního Hard Rock Café. Cestou tam jsme 
ve městě udělali několik zmíněných nočních zá-
běrů a pak jsme si užili Hard Rock Café v uvolně-
né atmosféře. Nešlo si tu nevšimnout několika 
tváří z publika. Byli to skalní fandové, kteří se 
rozhodli následovat skupinu během celého tur-
né. Během krátké chvíle jsme se všichni spřáte-
lili. Hudba je vždy tím nejlepším mechanismem 
k propojení lidí odlišných národností a kultur. 
Když se bavíte o vaší oblíbené muzice, hovoří-

te všichni stejnou řečí a takřka nezaznamenáte 
žádné odlišnosti.
 
Plány pro poslední den strávený v Tokiu zahrnují 
focení, sledování kapely během zvukové zkoušky 
a užití si samotného jejich vystoupení. Setkává-
me se kolem půl páté odpoledne. Místo činu se 
nazývá Meiji Shrine a je situované v části Tokia 
jménem Shibuya, velmi blízko lokace konání kon-
certu. Svatyně Meiji je šintoistická a je zasvěcena 
k uctění ducha císaře Meijiho a jeho manželky 
císařovny Shöken. Musíme respektovat pravidla 
japonské kultury, která jsou poměrně odlišná od 
naší evropské. Není třeba možné fotit kdekoliv se 
nám zachce a jsme také požádáni, abychom se 
nepřibližovali k určitým objektům. Každopádně,  
i tak máme možnost pořídit několik velmi zajíma-
vých fotek navzdory tomu, že všude jsou mraky 
turistů. Dnes se žádná party nekoná, odjezd do 
Ósaky je naplánován na časně ranní hodiny.
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Do Ósaky všichni přijíždíme krátce po poledni. 
Koncertní hala je hned vedle hotelu, což naši situ-
aci velmi usnadňuje. Každý dnes vypadá unaveně, 
řekla bych, že na všechny dolehl jetlag – pásmová 
nemoc. Kromě koncertu nejsou dnes na programu 
žádné plány a jak už jsem uvedla, dnes se stejně 
budeme více soustředit na vystoupení UNISONIC. 
Hala Grand Cube pro nás skrývá pár překvapení. 
Poprvé máme možnost spatřit koncertní prostor 
typický pro Japonsko, který je velmi odlišný od těch, 
které známe z Evropy. Místo je součástí  rozsáhlé-
ho komplexu budov a obchodních center, nejed-
ná se tedy o žádné separované místo na periferii 
nebo ve sklepních prostorách. Zdejší Grand Cube 
se nachází v pátém patře. Shibuya-AX v Tokiu bylo 
jediné koncertní místo, které jsem v Japonsku vidě-
la stát osamoceně. Grand Cube mělo ještě jednu 
zvláštnost. Tohle místo je multifunkční a je využíva-
né jak pro koncerty, tak pro divadelní představení. 
Při show totiž sedíte v sedačkách jako při divadel-
ní inscenaci. Procházeli jsme se kolem a snažili se 
nasát zdejší atmosféru. Přemýšleli jsme o nadchá-
zejícím večeru a kontrastu mezi tímto prostředím 
a rockovou hudbou, která bude dnes večer právě 
tu hrát hlavní roli. Při srovnání s ostatními vystou-
peními je patrný ještě další odlišnost – GOTTHARD 
začínají svůj set již v pět hodin odpoledne – skuteč-
ně časná doba pro začátek akce.

Japonští fanoušci jsou velmi disciplinovaní, každý  
z nich usedne na své místo a před vypuknutím 

show nedělají žádný rámus. Když světla v hale po-
hasnou a koncert začíná, všichni povstanou, ale 
neopouští svá místa. Toto je další markantní rozdíl 
proti Evropě. Nikdo se tu netlačí a nebojuje o pozici 
během show. Ostatně, ta disciplinovanost Japonců 
je všudypřítomná – nejen během koncertů, ale i na 
ulicích, na vlakových nástupištích, zkrátka všude.  
A co je mi nejvíce sympatické je skutečnost, že lidé 
jsou tu ochotní. Když máte v ulicích problém najít 
cíl své cesty, vždy se najde někdo, kdo vám rád po-
radí, aniž byste kohokoliv museli žádat o radu. Do-
konce tak činí i tehdy, když kromě své mateřštiny 
nevládnou jinou řečí, pořád se snaží najít způsob, 
jak být nápomocni. Pouze jedna skutečnost nás 
trochu udivila – špatný info servis pro turisty, pře-
devším v metru, ale tuhle potíž se nám pokaždé po-
dařilo zvládnout bez větších problémů právě díky 
zmíněné ochotě lidí. Po koncertu v Ósace zve míst-
ní promotér obě kapely a jejich doprovod na veče-
ři jako projev poděkování za pět skvělých večerů  
s GOTTHARD a UNISONIC. A tak zatímco pánové ve-
čeří, my se vydáváme do jednoho z nejznámějších 
rockových klubů v Japonsku, který se jmenuje Rock 
Rock. Stěží byste narazili na skupinu koncertující  
v zemi vycházejícího slunce bez toho, že by tento 
klub nenavštívila. Mrňavé místečko, ale opravdu 
skvělé! Tak jak jsou fandové během show discipli-
novaní a soustředění, tak zde se umí odvázat, tan-
cují a užívají si party. O hodinu později dorazí do 
klubu i obě kapely. Jejich členové se také mohou 
více odreagovat, protože nazítří je volný den.

S GOTTHARD v JApOnSku!
ÓsAkA, 8. září 2012
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Nyní se dostanu k pointě zmíněné u Tokia tý-
kající se UNISONIC. Když jsem objasnila fakt, 
proč byli UNISONIC místním pořadatelem vy-
bráni jako headliner, ráda bych k tomu ještě 
něco dodala. Pro zdejší fandy nebylo atraktiv-
ní „jen“ spojení Michaela Kiskeho a Kaie Han-
sena v jedné formaci, celá sestava UNISONIC 
poutala pozornost. Všichni členové UNISONIC 
jsou hudebníci s mnoha zkušenostmi z kapel, 
které se v Japonsku odjakživa těšily mimořád-
né popularitě: Michael Kiske (Helloween, Place 
Vendome), Kai Hansen (Helloween, Gamma 
Ray), Mandy Meyer (Asia, Gotthard, Krokus), 
Dennis Ward (Pink Cream 69, D.C. Cooper, Pla-
ce Vendome) a Kosta Zafiriou (Pink Cream 69). 
Sám Mandy to okomentoval slovy: „Spojení 
muzikantů s odlišným zázemím a různého pů-
vodu!“ Tahle slova perfektně pasují k sestavě 
i hudebnímu záběru UNISONIC. Někdo může 
namítnout, že zatím není jasné, kterým smě-
rem se kapela vydá. Osobně jsem měla příle-
žitost vidět několik koncertů této skupiny ještě  
v době, kdy jejím členem nebyl Kai Hansen. 
Tenkrát jsem měla dojem, že kapela chce smě-
řovat více do hardrocku. Pak se Kai stal sou-
částí UNISONIC a při poslechu jejich eponym-
ního debutu si myslím, že v hudbě je logicky 
patrný jeho specifický způsob komponování 
písní. Není to tedy o tom, že by skupina tápala, 
kudy se bude hudebně ubírat. Naopak, kombi-
nace vícero stylů a vlivů může být jejím příno-

sem jako výsledek vzájemného muzikantské-
ho jiskření mezi triem Hansen-Ward-Meyer. 
Často jsem v minulosti slyšela fanoušky disku-
tovat, zda bude ještě někdy možné spatřit spo-
lečně na jednom pódiu dvojici Michael Kiske  
a Kai Hansen. Pozitivní odpověď pro ně přišla  
s koncerty Avantasia, kdy je evropské publi-
kum mělo možnost poprvé vidět opět bok po 
boku. Před turné UNISONIC se Michael Kiske 
také objevil v roli hosta během několika vy-
stoupení Gamma Ray. Jak se praví, do třetice 
všeho dobrého – nyní se tyto dvě rockové iko-
ny objevily ve stejné kapele a fandové po ce-
lém světě si mohou užívat jejich plnohodnot-
ných show jako zde v Japonsku.

První příležitost sledovat zvukovku UNISONIC 
jsme měli v Ósace. Pánové zkoušeli bez Micha-
ela Kiskeho, který se plně koncentroval na to, 
aby se na koncertu předvedl v té nejlepší for-
mě. Také jste na něj nikdy nenarazili na party, 
zřejmě z toho samého důvodu. Během zvukov-
ky Michaela zastoupili Kai s Dennisem, kteří 
si zpívání a jamování se zbytkem osazenstva 
očividně užívali. V případě UNISONIC je pojem 
jamování určitě vhodnější, než zkoušení. Kai je 
ve velké pohodě, neboť se v průběhu koncer-
tů může plně věnovat kytaře bez zpívání. Celou 
dobu si vychutnáváme precizní hudební umění 
obou skvělých kytaristů – Kaie Hansena a Man-
dyho Meyera, stejně jako sehranou rytmickou 

unIsOnIC:
 spOjení muzIkAnTů s ODlIšným 

zázemím A RůznéHO půvODu!   
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sekci bubeníka Kosty Za-
firioua a basáka Dennise 
Warda.  

Už od prvního setu v Tokiu 
si UNISONIC mohou být 
absolutně jisti svou pozicí. 
Byli fanoušky velmi vřele 
přijati, jejich ovace a reak-
ce byly skutečně ohromu-
jící. Jak se předpokládalo, 
hlavní pozornost poutal 
Michael Kiske, který se do 
Japonska vrátil po téměř 
dvaceti letech, jak sám rád 
publiku každý večer při-
pomínal. Přitom vtipkoval  
o tom, jak odlišně vypadal 
tenkrát a nyní – měl ještě 
spoustu vlasů a chyběl mu 
pivní břich. V momentu, 
kdy se Michael objevil na 
pódiu jste mohli vnímat, 
že fanoušci na něj nikdy 
nezapomněli a trpělivě 
čekali na dobu jeho návratu. Po rozhovorech 
s fandy musím říct, že Japonci jsou pravděpo-
dobně tolerantnější ve smyslu respektování 
muzikantů a jejich uměleckého vyjádření. Ne-
jsou jim vlastní striktní tendence kategorizovat, 
či snad dokonce vyčítat někomu odlišné hu-

dební směřování. Samozřejmě, Michael Kiske 
se stal nejpopulárnějším za svého působení  
v Helloween, ale zdejší příznivci stejně tak ak-
ceptují jeho sólovou kariéru a chápou jeho tou-
hu dělat něco odlišného. Viděla jsem několik 
fandů, kteří vlastnili kompletní Kiskeho disko-
grafii od jeho prvopočátků po současnost. Jak 
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mi jeden z nich řekl: “Hudba je pouze dobrá 
nebo špatná. Podle mě Michael vždycky dělal 
dobrou muziku.“ Bylo doslova hmatatelné, jak 
si každý užíval skutečnost, že má šanci vidět ho 
opět v současnosti. Michael má také svůj vlast-
ní styl, kterým hovoří s publikem, absolutně ne-
zaujatým způsobem, používá přitom specificky 
suchý humor, při němž si dělá legraci i sám ze 
sebe. Jako intro si UNISONIC vybrali „Ride Of The 
Valkyries“, název pro počátek třetího aktu díla 
„Die Walkure“, druhé ze čtyř oper německého 
skladatele Richarda Wagnera. Setlist kapely zů-
stává stejný pro všech pět koncertů japonské-
ho turné. Prioritou pro UNISONIC je předsta-
vení svého stejnojmenného debutu „Unisonic“  
a potěšení fandů několika skladbami z reper-
toáru Helloween. Setlist sestává z kompletního 
materiálu debutu s výjimkou bonusu evropské 
edice, kterou je píseň „Over The Rainbow“ a ja-
ponské bonusovky „The Morning After“. Show 
otevírají dva rychlé chytlavé songy – „Uniso-
nic“ a „Never Too Late“ – následované dalšími 
dvěma kousky ve středním tempu „Renegade“  
a „King For A Day“, které, dle mého mínění, patří 
k vrcholům alba. Set pokračuje osobnější „I´ve 
Tried“ napsanou Dennisem Wardem. Další pí-
seň z prvonahrávky se jmenuje „My Sanctuary“. 
Přibližně uprostřed vystoupení přichází chvíle 
na první překvapení v podobě helloweenské 
klasiky „March Of Time“ s naprosto frenetickou 
odezvou od fanoušků, kteří byli zvědaví, jak 

původní zpěvák předvede tento hit po tolika 
letech. Všichni jsou plni emocí, což znamená, 
že nastala vhodná chvíle na zklidnění v podá-
ní nádherných balad „No One Ever Sees Me“, 
což je velmi osobní věc pro Michaela Kiskeho 
a současně jediná píseň na albu s jeho textem. 
Japonské publikum se doslova zahloubá do 
svých myšlenek ve chvíli, kdy kapela přehrává 
tak emotivní song a ocení hudebníky patřičně 
velkým aplausem předtím, než UNISONIC po-
kračují ve svém set listu písněmi „Star Rider“  
a „Soul Alive“, tedy první skladbou, kterou jako 
kapela napsali společně. Ke kompletnímu pře-
hrání celé desky ještě zbývají „We Rise“ a „Never 
Change Me“, až poté UNISONIC poprvé opouš-
tějí pódium. Po krátké pauze se UNISONIC vrací 
a je jasné, že publikum se dočká dalších starých 
klasik. Z helloweenské éry to jsou – vedle ne-
smrtelných hitovek „Future World“ a „I Want 
Out“ – také „March Of Time“ z alba „Keeper Of 
The Seven Keys Pt. 1 and 2“. Navzdory zmíně-
né ukázněnosti a soustředěnosti obecenstva 
začnou lidé u přídavků tancovat, slavit a zpí-
vat. Osmdesát minut vyhrazených UNISONIC  
je u konce. Co dodat? Japonské turné potvrdilo, 
že UNISONIC mají od prvního alba dveře doko-
řán do celého světa a  jejich fandovská základ-
na je velmi silná.
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Odlet je hned po poledni, do Nagoji se dostá-
váme kolem půl druhé odpoledne. Všichni si 
potřebujeme vydechnout v hotelu. Mám v plá-
nu udělat večer rozhovor s Nicem a poté jsme 
pozvaní na večeři s GOTTHARD. Tedy skvělá 
příležitost, jak se konečně vzájemně více po-

znat a zároveň přelomový moment v naší spo-
lupráci. Od té chvíle jde oboustranně vše lépe. 
Samotná party po večeři pokračuje v dalším 
navštíveném rockovém klubu Red Rock.

Ve srovnání s Tokiem či Ósakou vypadá Na-
goja hodně odlišně, čehož samozřejmě chce-
me nazítří využít pro pořízení dalších fotek 
GOTTHARD. Je nám doporučeno navštívit 
zdejší zámek. Tuhle příležitost vítám s otevře-
nou náručí, protože historie je další mé velké 
hobby a dosud jsem neměla šanci osobně na-
vštívit a vidět zámek v zemi, jakou je Japon-
sko. Nejen já, ale i GOTTHARD mají zájem  
o tuto prohlídku. Nagojský zámek byl centrem 
jednoho z nejdůležitějších sdružení zámec-
kých měst v Japonsku během éry Edo (v letech 
1603–1868, charakteristické ekonomickým 
růstem).

Při srovnání s evropskými zámky je architek-
tura toho zdejšího velmi atypická a odlišná. Je 
to překrásné místo s velkým parkem a musím 
říct, že právě tady se nám daří udělat jedny 
z nejlepších fotek celého turné. Bohužel není 
moc času si to zde užít společně s kapelou, 
protože pánové spěchají na zvukovku na mís-
to dnešního koncertu, do klubu Diamond Hall. 
A pro nás nastala rovněž poslední možnost 
užít si party s oběma skupinami, tudíž opět 
trávíme po show čas v Red Rock klubu.

S GOTTHARD v JApOnSku!
nAGOjA,  9.–10. září 2012
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Hirošima je poslední zastávkou japonského turné. 
Koncert se koná v klubu Quatro, kde se také odpole-
dne setkáváme s GOTTHARD a společně brouzdáme 
okolím za účelem pořízení dalších fotek. Chybí jen bu-
beník Hena Habegger, jenž měl nějaké jiné plány.

Hirošima je největším městem západní části Honšú, 
což je nejrozlehlejší ostrov Japonska. A pochopitelně 
si toto město získalo celosvětově smutnou proslulost 
kvůli svržení atomové bomby Američany 6. srpna 1945, 
tedy skoro na úplném konci druhé světové války. Naše 
kroky nás zavedly přes hirošimský Peace Memorial 
park až k Atomovému Dómu. Naše myšlenky byly se 
všemi obětmi této nezměrné tragédie, se 70 000 lidmi, 
kteří zemřeli a dalšími 70 000, jenž byli fatálně postiže-
ni v důsledku radiace. Dochází nám také, že toto místo 
navštěvujeme zrovna 11. září, tedy v den, kdy před je-
denácti lety narazila letadla do věží Světového obchod-
ního centra v New Yorku. Hned nato se dostáváme ke 
Zvonu míru poblíž Monumentu dětí míru. Návštěvní-
ci tu mohou udeřit do zvonu s myšlenkami na mír ve 
světě. Škoda jen, že GOTTHARD nejsou v kompletní se-
stavě, protože s výjimkou dvou již vzpomenutých míst 
právě zde pořídíme ty nejlepší fotky z celého turné.

Vracíme se zpět kvůli zvukovce a abychom si užili 
poslední show a závěrečné momenty s oběma ka-
pelami. Dnes večer, bohužel, vidíme po koncertu 
GOTTHARD jen začátek setu UNISONIC, neboť mu-
síme odjet do Hakaty, odkud je to blízko na letiště 
– společně s GOTTHARD odlétáme už brzy ráno.

S GOTTHARD v JApOnSku!
HIROšImA, 11. září 2012
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Nejen, že je show tím nejdůležitějším, ale rov-
něž, jak se říká: schovejte si to nejlepší nakonec. 
To je důvod, proč jsem si nechala své dojmy  
z GOTTHARD a jejich vystoupení až na konec 
této reportáže. Koncerty mých oblíbených sku-
pin jsou v mém životě velmi důležité a nejvíce mě 
naplňuje, když cítím, že muzikanti mají upřímný 
přístup jak k hudbě, tak ke svým fanouškům. To 
je právě aspekt, který jsem u GOTTHARD vždy 
pociťovala, a to nejen z jejich živých vystoupení, 
ale také z písní na jejich albech. Někdo by mohl 
namítnout, že GOTTHARD nejsou právě tou nejo-
riginálnější hardrockovou skupinou na světě, což 
je podle mého mínění ovlivněno skutečností, že 
vznikli počátkem 90. let a ne v dobách největší 
rock´n´rollové slávy. GOTTHARD započali svou 
kariéru v čase, kdy byly styly jako power metal, 
hardrock a rocková muzika obecně na ústupu  
z důvodu nástupu moderních trendů na scénu, 
ale oni naštěstí těmto trendům nikdy nepodlehli. To 
ostatně potvrdili i svým albem „Firebirth“ z roku 
2012, s nímž se vrátili zpět ke svým kořenům.

Se svou historií 20 let existence a 10 vydaných 
alb v diskografii je mnohdy nesnadné sestavit  
takový playlist, který by uspokojil každého fandu 
v publiku. Anebo přehrát všechny skvělé skladby, 
které kdy GOTTHARD složili během jedné jediné 
show. Nezazní žádný song z „Need To Believe“, 
neboť to byla poslední nahrávka se Stevem – jak 
GOTTHARD vysvětlili. Není to ale jediné album, 

které v jejich playlistu chybí. Absentují taky sklad-
by z desek „Open“ (1999) a „Homerun“ (2001),  
a pokud v to nepočítám cover „Hush“, neslyšeli 
jsme ani nic z debutu „Gotthard“ (1992). Samozřej-
mě v současnosti je nejpodstatnější propagace 
novinky „Firebirth“ a představení nového vokalisty 
japonskému publiku. Fandové si mohli užít stabil-
ní sestavu GOTTHARD mnoho let před tragickou 
nehodou, která si vyžádala Steva Leeho jako oběť 
a jenž byl v kapele od jejích prvopočátků.

Nalezení jiného zpěváka bylo doposud tou nej-
větší změnou v sestavě skupiny. GOTTHARD je 
formace tvořená oficiálně pěti členy: Leo Leo-
ni (kytara) a Marc Lynn (baskytara), kteří stáli  
u zrodu kapely, Hena Habegger (bicí), jenž na 
debutu hrál jen v pozici sezonního bubeníka  
a právoplatným členem se stal po druhé nahrávce 
„Dial Hard“ (1994), Freddy Scherer (kytara), který 
se premiérově objevil na třetím albu „G“ (1996)  
a později byl nahrazen Mandy Meyerem, jenž do 
skupiny nastoupil s deskou „Human Zoo“ (2003), 
a konečně Nicem Maederem – (zpěv/kytara), kte-
rý je v GOTTHARD od roku 2011. Neoficiálním 
šestým členem je Ernesto Ghezzi (klávesy), jenž 
skupinu doprovází při koncertech.

Měla jsem možnost postřehnout, že všichni čle-
nové se velmi soustředí na každou show ve sna-
ze předvést nejlepší možný výkon. Zkrátka, každý 
jeden koncert je pro kapelu nesmírně důležitý.  

S GOTTHARD v JApOnSku!
sHOw je pOřáD Tím nejDůležITějším!
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A co na GOTTHARD opravdu oceňuji je fakt, že 
ve svém domovském Švýcarsku jsou tak populár-
ní, že tam bez problémů zaplní haly s kapacitou  
20 000 a více lidí. Navzdory tomu nepodcení žád-
né vystoupení. Nehraje pro ně roli, zda je v sále 
tisíc nebo dvacetkrát více návštěvníků, jejich pří-
stup je pořád stejný – vydat ze sebe to nejlepší 
pro každého, kdo skupinu podporuje a přijde  
na koncert. Od počátku do konce jejich setu cí-
títe, že každý na pódiu si hraní maximálně užívá  
a show se nese v duchu oslavné party.

Během japonského turné dojde pouze k jediné 
změně v setlistu. Při prvních dvou vystoupeních 
v Tokiu dostali GOTTHARD na pódiu o pět minut 
méně, což znamená absenci jednoho songu proti 
zbytku turné. První noc v Tokiu bych nazvala tako-
vou prověrkou. Dle reakcí obecenstva je jasné, že 
už znají písně z novinky „Firebirth“, ale potřebují 
si ověřit, jak zní kapela naživo a jak jí to funguje  
s novým zpěvákem. Fandové velmi pečlivě po-
slouchají každou linku Nicova zpěvu a věnují rov-
něž značnou pozornost tomu, jak s nimi hovoří 
mezi skladbami. Od počátku úvodního koncer-
tu nahlíží na skupinu s velkým respektem, ale 
opravdu potřebují trochu času, aby si byli jisti  

a zvykli si na novou situaci. Pojmenovala bych 
Japonsko zemí strun, neboť místní fans opravdu 
obdivují především kytaristy. Mohli jste slyšet pu-
blikum vyvolávat jméno Lea Leoniho mnohokrát 
během show. Druhý tokijský koncert byl zřejmě 
tím nejlepším z celého turné, a to po všech strán-
kách. Taky jsem od bubeníka Hena zaznamenala, 
že to bylo jedno vůbec z nejlepších vystoupení, 
které kdy skupina společně odehrála. Té noci jste 
opravdu mohl cítit vibrace, skvělou chemii mezi 
kapelou a nadšené reakce ze strany publika.  
Fanoušci Nica přijali neskutečně dobře a ten se 
bezprostředně po úvodní show dočkal řady uzna-
lých reakcí. Po druhém, přelomovém koncertu  
v Tokiu, byly už odezvy od fandů stejně nadšené.

Party tedy může začít a píseň “Dream On” je 
skvělá volba pro odstartování show a obdaro-
vání diváků tím správným songem z repertoá-
ru GOTTHARD. Tempo i nastavenou laťku udrží 
následující chytlavá „Gone Too Far“, což je jeden 
z nejlepších momentů kapely z alba „Domino 
Effect“ a rovněž jediná skladba z tohoto opusu 
během setu. Nastává čas představit „Firebirth“. 
První ochutnávkou a druhým klipem je „Star-
light“, během níž se Nico poprvé chopí i kytary. 
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Následující „Top Of The World“ je vůbec jednou 
z největších klasik Švýcarů a hned poté přichází 
na řadu další novinka „Remember It´s Me“. Jak 
Nic oznámí, je to první píseň, kterou s kapelou 
napsali společně. To je vůbec speciální song, jenž 
odstartoval novou éru GOTTHARD. Další dvě 
písně jsou pravděpodobně mé nejoblíbenější  
z celého playlistu. „Sister Moon“ je má srdcovka 
evokující mi ranou tvorbu Whitesnake, navíc celá 
kapela je naživo dokáže přehrát dech beroucím 
způsobem. A „Fight“ je, podle mě, jedním z vr-
cholů nového alba. Cover „Hush“ od Joe Southa 
nemůže chybět během žádné show GOTTHARD  
a skýtá publiku další příležitost zazpívat si spo-
lečně s kapelou. Starý kamarád a bývalý kytarista  
Mandy Meyer se ke GOTTHARD přidal v Hirošimě, 
kde si právě na „Hush“ společně zajamovali. Obe-
censtvo si tedy může užít exhibici a improvizaci 
hned tří kytaristů a vrátit se tak v čase do minu-
losti, kdy Mandy patřil ještě ke skupině. Skuteč-
ně skvělá rozmanitost pro poslední večer turné. 
Nejemotivnější chvíle nastávají vzápětí s baladou 
„One Life, One Soul“, která je věnována skvělé-
mu vokalistovi Steve Leemu, jenž už není mezi 
námi. Nato kapela opouští pódium, a to přichází 
moment pro klávesistu Ernesta Ghezziho a zpě-
váka Nica Maedera. Při této písni se všichni musí 
hodně ovládat, aby nepropukli v pláč. Publikum 
utichlo, zpívá společně s Nicem, ale jen polohlas-
ně, každý si tyto okamžiky užívá svým vlastním 
způsobem věnujíc myšlenky a vzpomínky tak je-

dinečné osobnosti, jakou zpěvák Steve Lee beze-
sporu byl. Jeho odkaz bude navěky žít jak u členů 
GOTTHARD, tak mezi fanoušky. Obecenstvo zno-
vu s plnou soustředěností vnímá způsob Nicova 
podání této skladby. A ten si opravdu zaslouží 
obrovský aplaus za neskutečný potenciál, kterým 
disponuje, o tom není pochyb. Druhou baladou  
a současně písní, o níž jsem zmínila, že zazněla 
během všech vystoupení kromě Tokia, je překrás-
ná „Shine“, což je nová věc stejně jako následující 
„The Story Is Over“. Velkolepé finále začíná ne-
hynoucí klasikou „Mountain Mama“, opět píseň 
nechybějící při žádném show GOTTHARD. Pokra-
čuje se s „Right On“, poslední věcí z nového opu-
su „Firebirth“. Konec „Mountain Mama“ a pauzu 
mezi těmito dvěma skladbami využívá kytarista 
a showman Leo Leoni, jenž přitáhne pozornost 
publika svou speciální vsuvkou, při níž použije 
vokálně-instrumentální-unisono efekt. Leův hlas 
je zkreslen šňůrou připojenou k jeho mikrofonu  
a promíchán se zvukem kytary. Celý velkole-
pý koncert uzavřou dva velké hity „Lift ´U´ Up“  
a „Anytime Anywhere“.

Bylo mi velkou ctí, že jsem dostala šanci dostat 
se tak blízko ke kapele, jako je GOTTHARD. Její 
členové se vzájemně výborně doplňují, takže vše 
perfektně funguje. Zároveň jsou jednou z nejkul-
tivovanějších skupin, jaké jsem kdy potkala. Roz-
hodně to byla neobvyklá zkušenost být součástí 
tohoto turné v zemi vycházejícího slunce.



























COPYRIGHT © GLLIZO LTD / 2018 
VšeCHna PRáVa VYHRaZena.

Oficiální web:  
www.gotthard.com

Foto: Jan Tatar  

w w w . k a r l a t a l l a s . c o m / c s


