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První angažmá

Gustav Brom se na vlastní nohy postavil 
poměrně záhy. Ještě v roce 1940, konkrét-
ně 15. června, získal se svými R-Boys první 
angažmá, a to v hotelu Radhošť v Rožno-
vě pod Radhoštěm. V Brně začala kapela 
pravidelně koncertovat v hotelu Passage 
na Lidické ulici a dařilo se jí natolik, že si 
Brom opatřil živnostenský list jako kapelník. 
Jenže režim by zdatné mladíky viděl raději 
bojovat na válečné frontě než swingovat 
na pódiu. Aby kapela nebyla tolik na očích, 
přesunula se do Zlína a později do Katovic. 

Tam si na ni ale úřady přece jen došláply 
a Gustav Brom se tak opět ocitl se želízky 
na rukou. Naštěstí byl mezi příznivci kapely 
i jeden ze zaměstnanců brněnského úřadu 
práce, který muzikantům zajistil místo v br-
něnské Zbrojovce. Režim se nažral, kapela 
zůstala celá a mohla dál koncertovat.

Obsazení kapely se z původních šesti čle-
nů během války postupně zdvojnásobilo. 
Členem Bromova orchestru se stal mimo 
jiné i saxofonista Karel Krautgartner, který 

později vyrostl v jednu z největších osob-
ností historie českého jazzu. Samotný 
Brom pak hrál nejen na altsaxofon, klari-
net a housle, ale příležitostně přidal i zpěv 
a nebál se chopit ani kontrabasu. Ještě za 
války se orchestr z kavárenské kapely vy-
pracoval na koncertní a rozhlasové těleso. 
První spolupráci s rozhlasem navázal v roce 
1942, kdy mu brněnská stanice vyhradila 
každou středu odpoledne půlhodinu pří-
mého vysílání.

Poválečné angažmá a tvorba

První stálé poválečné angažmá získal 
Bromův orchestr v kavárně Rozmarýn 
v brněnském Zemském domě, krátce hrál 
v kavárně Savoy. Taneční jazzová hudba 
byla na vzestupu a v Brně se kapele dařilo, 
jenže centrem české swingové scény byla 
tehdy nezpochybnitelně Praha, kde se sály 
otřásaly pod tanečními kroky mladých lidí 
v rytmech, které udávaly například kapely 
Karla Vlacha, Kamila Běhounka či Ladislava 
Habarta. I Gustav Brom se proto rozhodl 
zkusit štěstí v naší metropoli a namířil si 

to rovnou do jedné z nejvyhlášenějších ta-
nečních kaváren – Vltavy. Pražské publikum 
přijalo brněnský orchestr s nadšením a ka-
pela zde značně posílila svoji všeobecnou 
známost i renomé. Získala první pozvání 
k zahraničnímu hostování od návštěvníků 
koncertu ze švýcarské ambasády a 26. září 
roku 1945 zde pro firmu Esta natočila první 
tři desky. Tou dobou už se Gustav Brom 
věnoval především dirigentské taktovce, 
zpěvu a manažerským povinnostem.

Počátkem roku 1946 se orchestr přesunul 
z Prahy do Zlína a ve stejném roce získal 
rovněž angažmá v bratislavském rozhlase, 
který mu poskytl sedm vysílacích hodin 
týdně. Zde nahrál také osm desek Ultra-
phon, ze šestnácti titulů se ve třinácti pří-
padech jednalo o nové písně slovenských 
tvůrců populáru a k tomu tři orchestrální 
skladby. Další rok byl pro Gustava Broma 
významný především v osobním životě, 
když se v srpnu 1947 oženil s Marií Gergelo-
vou. Byla to láska z pasáže, přesněji řečeno 

z Alfa pasáže. Právě v ní měla Marie módní 
salón a právě v ní, konkrétně při koncertě 
Bromova orchestru v kavárně Alfa, svého 
budoucího muže spatřila vůbec poprvé. 
Téhož roku vyjel orchestr ještě na několi-
kaměsíční turné do Švýcarska a dostal na-
bídku dlouhodobého angažmá v hotelech 
Hilton v evropských metropolích, k němuž 
kvůli následné změně politické situace 
však už nedošlo.
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Do dalšího vývoje Bromova života opět ne-
milosrdně zasáhla politika a jeho odmítavý 
postoj k jakékoliv diktatuře. „Vítězný únor 
48“ zastihl Broma během angažmá v bra-
tislavském rozhlase. Brom v rozhlase při 
veřejném hlasování pro diktaturu dělnické 
třidy zvedl ruku proti. Následky na sebe 
nenechaly dlouho čekat. Brom byl akčním 
výborem Národní fronty zaměstnanců bra-
tislavského rozhlasu zbaven funkce a pro 
jistotu mu byl jakožto nepřizpůsobivému 
živlu zakázán přístup do budovy. Brom 

se tak na nějaký čas uklidil na méně ex-
ponovaná místa. Hrál opět po kavárnách 
v Brně a příležitostně vyjížděl na koncerty 
po Moravě. Právě během na první pohled 
hubených let však orchestr udělal zásadní 
posun k jedinečnému zvuku a prvotřídní 
interpretační kvalitě. Nic na tom nedoká-
zalo změnit ani režimní ponížení žánru na 
úpadkovou hudbu. Gustav Brom dokázal 
sledovat a za obtížných podmínek udržet 
kontakt s trendy jazzové hudby v zahraničí.

V 50. letech se skupina rozšířila na big band, 
který dokázal precizně zahrát rozmanitý 
repertoár obsahující dixieland, swing, bop, 
cool, west coast, pop, ale třeba i polku. 
Výsledkem byly vyprodané ochozy zim-
ních stadionů po celé republice. Úspěch 
a kvality kapely neunikly ani zástupcům 
hudební agentury Německé demokratické 
republiky, kteří roku 1954 pozvali Orchestr 
Gustava Broma na lipský veletrh. Bromovci 
zde obstáli, dostali tak možnost účastnit 
se koncertů v dalších zemích a o rok poz-
ději se po devítileté pauze orchestr vrátil 
i do nahrávacích studií. Aby však Brom 
soubor uživil, nemohl se rozpřáhnout ke 
glenn-millerovskému maximu, v němž hrály 
i pražské big bandy, tedy pět saxofonů, 
čtyři trombony, čtyři trubky a čtyři členové 
rytmické sekce. Dlouhé roky se spokojoval 
s dechovými sekcemi o jednoho hráče men-
šími a přitom se musel naučit znít jako ony 
„dospělé“ big bandy. 

Brom se obklopil nejen zdatnými muzikanty, 
ale zároveň i skladateli a tak k převzatým 

zahraničním skladbám začaly přibývat 
autorské novinky členů orchestru. Uvnitř 
orchestru působilo několik autonomních 
skladatelských sekcí, přičemž každá byla 
dosti svébytná, díky čemuž se už tak 
stylově pestrý repertoár rozšiřoval. A to 
i o skladby velmi odvážné, mezi něž bezpo-
chyby patří čtyřdílná Egyptská suita z pera 
trumpetisty Jaromíra Hniličky a kontraba-
sisty Luďka Hulana. Vedle toho do reper-
toáru přibývaly i skladby posluchačsky 
velmi vstřícné, mezi nimi třeba nesmrtelné 
Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem. 
Zajímavostí je, že námět na tuto píseň ne-
přišel zevnitř kapely, ale Bromovi jej přinesl 
jeho kamarád, básník a bývalý kytarista 
orchestru Josef Kainar. Od poloviny 90. let 
až do roku 2020 vítala melodie tohoto hitu 
cestující na hlavním brněnském vlakovém 
nádraží. Dlouhé roky v ní však byla chyba 
ve třetím tónu. K opravě došlo až v roce 
2017 na základě upozornění od jazzového 
historika Jana Daleckého. Inu, ne nadarmo 
jej Bromovci už v 60. letech označovali za 
„jazzovou policii.“

Právě 60. léta 20. století byla pro orchestr 
doslova zlatá. Některé jeho tehdejší písně 
zlidověly. Patří mezi ně bezpochyby i Pocta 
astronautovi. V tehdejším Českosloven-
sku asi nebyl nikdo, kdo by neznal nápěv 
s úvodním textem „Dobrý den, majore Gaga-
rine.“ Píseň přitom vznikla doslova na koleni. 
Psal se 12. duben 1961, kdy Jurij Alexejevič 
Gagarin vzlétl jako první člověk do vesmíru. 
Shoda náhod a trocha skladatelského umu 
tomu chtěla, že ještě téhož dne píseň slože-
nou Jaromírem Hniličkou s textem od Pavla 
Pácla zpívaným Gustavem Bromem zněla 
éterem. Orchestr totiž zrovna natáčel v os-
travském studiu a okamžitě tu byl nápad 
první cestu člověka do kosmu zhudebnit. 
Během pár hodin vznikl typický prokletý 
hit, který veřejnost miluje, zatímco autora 
budí v černých můrách ze spaní. Jaromír 
Hnilička, autor mnohem sofistikovanějších 
a odvážnějších kousků, považoval Poctu 
astronautovi za „fanfáru bez myšlenky“ 
a doufal, že brzy zapadne. Místo toho při-
spěla k tomu, aby soubor mohl vyrazit na 
velké turné po Sovětském svazu, ale i po 
celé Evropě a do zámoří.

Říká se, že člověk se nikdy nezavděčí všem. 
Bromovi a jeho orchestru se to v 60. letech 
ale tak trochu povedlo. Zatímco v českých 
domácnostech si lidé pozpěvovali o majoru 
Gagarinovi, odborná veřejnost oceňovala 
především progresivní a unikátní přístup 

k big bandové tvorbě. Značnou měrou 
k tomu přispěl i vůbec první český student 
proslulé americké Berklee School v Bostonu 
Pavel Blatný. Skladatelský chameleon pro 
orchestr tvořil skladby takzvaného třetího 
proudu. Z kapely v tomto stylu kompono-
vali především Jaromír Hnilička a zvenčí 
Karel Velebný. V první polovině 60. let se 
orchestr začal prezentovat také na zahra-
ničních festivalech. Velké úspěchy skli-
dil například na jazzových festivalech ve 
Varšavě, v Manchesteru či v Antibes. Na 
koncertech i v nahrávkách účinkovali před-
ní sóloví zpěváci a instrumentalisté z Čes-
koslovenska, ale i ze zahraniční, mezi nimi 
například Edmond Hall, Maynard Ferguson, 
Bill Moody, Mark Murphy nebo Diana Ross. 
Mnoho zdrojů mezi plejádou zahraničních 
hvězd jmenuje také trumpetistu Dizzyho 
Gillespieho. Ten se s kapelou sice několikrát 
potkal na různých festivalech, nikdy s ní 
však nevystupoval. 

Po invazi vojsk Varšavské smlouvy a za-
hájení normalizace se Brom snažil držet 
od politiky dál a věnovat se především 
hudbě. Zázemí pro svoji práci našel ve vile 
v Preslově ulici, kam se v polovině 60. let 
přestěhoval. Dirigoval, zpíval, manažeroval, 
zatímco radosti a starosti spojené s kom-
ponováním nových skladeb nechával už 
spíše na dalších členech kapely. Orchestr 
si tak držel zvučné jméno nejen na domácí 

Politické zásahy 
do tvorby

Závěr života

Místa spojená 
s Gustavem Bromem 

v Brně

Big band

Zlatá léta

půdě, ale i v zahraničí, o čemž svědčí mimo 
jiné skutečnost, že jej prestižní americký 
magazín Down Beat zařadil v roce 1974 mezi 
10 nejlepších big bandů světa, konkrétně na 
7. místo. Malou úlitbou režimu bylo vystu-
pování v zábavních estrádách společně se 
zpěváky populární hudby. Na druhou stranu 
se některé skladby orchestru ocitly takří-
kajíc na indexu – hrát se nesměla například 

Hniličkova Jazzová mše, jež vznikla v tur-
bulentním roce 1968 a kterou orchestr 
stihl ještě v červnu 1969 i nahrát, jenže 
v Západním Německu. Nová česká, přepra-
covaná verze vznikla až v lednu a únoru 
1990. Diskografie orchestru v průběhu let 
nabobtnala na více než 570 titulů. Soubor 
pod Bromovým vedením absolvoval také 
více než 250 zahraničních turné.

Brom se však vždy rád vracel do Brna, za 
svojí ženou, dcerou a synem, za přáte-
li, ale také za fotbalovou Zbrojovkou, na 
jejíž zápasy chodil, kdykoliv mu to nabitý 
program dovolil. S rozpadem sovětského 
bloku a zejména NDR přišel Brom o jedno 
ze svých největších odbytišť. I tak orchestr 
absolvoval úspěšné turné po Norsku a Indii.
Po smrti Josefa Audese, jednoho z dlouho-
letých členů a pilíře orchestru, Gustav Brom 
své závazky zrušil a orchestr téměř přestal 
fungovat. Nakonec se však Bromovi krátce 

před smrtí podařilo dát souboru čerstvý 
impuls. Když v roce 1994 předal dirigent-
skou taktovku Vladovi Valovičovi, zakončil 
tím svých 54 let se souborem, kterému dal 
nejen své jméno, ale především srdce. Byl 
tou dobou v rámci Evropy nejdéle působí-
cím dirigentem u jednoho souboru. Několik 
měsíců poté, 25. září 1995, zemřel. Jeho 
nejstarší dítě – Rozhlasový big band Gu-
stava Broma – se má však dál čile k světu. 
Přestože v roce 2020 oslavil 80 let, jeho 
hudba odmítá zestárnout.

1. ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3

V této budově dříve sídlila reálka. Právě zde 
Gustav Brom zásadně prohloubil svůj zájem 
o hudbu, založil první kapelu, stal se členem 
odbojové skupiny a nakonec i odmaturoval.

→ Antonínská 3

2. Špilberk

V roce 1939 tu Broma čtyři měsíce věznilo 
Gestapo. Provinil se roznášením protifašis- 
tických letáků. Jen o vlásek unikl popra-
vě i transportu do koncentračního tábora 
Dachau.

→ Špilberk 1

3. Hotel Passage, Lidická 23

Zde získala Bromova studentská kapela 
R-Boys roku 1940 své první stálé brněnské 
angažmá.

→ Lidická 23

4. Alfa pasáž

Při jednom z koncertů v kavárně Alfa se Brom 
seznámil se svou budoucí manželkou Marií 
Gergelovou, která měla v pasáži vlastní mód-
ní salon. V roce 1947 se vzali. Měli spolu dvě 
děti, syna a dceru.

→ Poštovská 6

5.

Budova Českého rozhlasu v Beethovenově 
ulici, kde se po dlouhé roky rodila natáčecí 
strategie Bromova orchestru. 

→ Beethovenova 4

6.

Budova Sokola Brno I v Kounicově ulici, mís-
to několika bývalých studií, kde se rozhla-
sové nahrávky Orchestru Gustava Broma 
realizovaly.

→ Kounicova 686/22

5.  Byty a domy Gustava Broma

V dětství procestoval Brom Moravu, s ka-
pelou celý svět a v soukromém životě zase 
kus Brna. V dobách svých hudebních za-
čátků žil na Pražské (dnešní Štefánikově) 
ulici č. 2, později se přesunul na Kotlářskou 
38, Erbenovu 14 a nakonec se od poloviny 
60. let usadil s rodinou ve vile na Preslově 
28 v Pisárkách.

→ Štefánikova 2, Kotlářská 38, 
 Erbenova 14, Preslova 28

6. Za Lužánkami

Stadion za Lužánkami, kde v roce 1978 zís-
kalo Brno první titul fotbalových mistrů re-
publiky. I díky Gustavu Bromovi.

→ Drobného 571/47

7. Ústřední hřbitov

Gustav Brom zde našel místo posledního od-
počinku. Pochován je v prostoru tzv. čest-
ného pohřebiště.

→ Vídeňská 307/96

8. Ulice Gustava Broma

Necelých dvacet let po Bromově smrti při-
byla na mapu Brna ulice s jeho jménem. 
Ulice Gustava Broma se otevřela 17. června 
2014 v Králově Poli v zástavbě východně od 
Kociánky.

→ Gustava Broma

1 ZŠ A MŠ BRNO

8 ZA LUŽÁNKAMI

7 BYTY A DOMY GUSTAVA BROMA

9 ÚSTŘEDNÍ HŘBITOV

9

10 ULICE GUSTAVA BROMA

10

2 ŠPILBERK

3 HOTEL PASSAGE

3

4 ALFA PASÁŽ

5 ČESKÝ ROZHLAS

6 SOKOL BRNO

7

→ Gustav Brom ve svém typickém postoji

→ Dvě legendy československé hudby: přátelé Gustav Brom a Karel Gott

→ Gustav Brom s nejlepším fotbalistou Evropy roku 1962 Josefem Masopustem 
a svým přítelem, který jako trenér přivedl brněnskou Zbrojovku k prvnímu 
mistrovskému titulu.

→ Orchestr Gustava Broma ve své nejslavnější sestavě
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První angažmá

Gustav Brom se na vlastní nohy postavil 
poměrně záhy. Ještě v roce 1940, konkrét-
ně 15. června, získal se svými R-Boys první 
angažmá, a to v hotelu Radhošť v Rožno-
vě pod Radhoštěm. V Brně začala kapela 
pravidelně koncertovat v hotelu Passage 
na Lidické ulici a dařilo se jí natolik, že si 
Brom opatřil živnostenský list jako kapelník. 
Jenže režim by zdatné mladíky viděl raději 
bojovat na válečné frontě než swingovat 
na pódiu. Aby kapela nebyla tolik na očích, 
přesunula se do Zlína a později do Katovic. 

Tam si na ni ale úřady přece jen došláply 
a Gustav Brom se tak opět ocitl se želízky 
na rukou. Naštěstí byl mezi příznivci kapely 
i jeden ze zaměstnanců brněnského úřadu 
práce, který muzikantům zajistil místo v br-
něnské Zbrojovce. Režim se nažral, kapela 
zůstala celá a mohla dál koncertovat.

Obsazení kapely se z původních šesti čle-
nů během války postupně zdvojnásobilo. 
Členem Bromova orchestru se stal mimo 
jiné i saxofonista Karel Krautgartner, který 

později vyrostl v jednu z největších osob-
ností historie českého jazzu. Samotný 
Brom pak hrál nejen na altsaxofon, klari-
net a housle, ale příležitostně přidal i zpěv 
a nebál se chopit ani kontrabasu. Ještě za 
války se orchestr z kavárenské kapely vy-
pracoval na koncertní a rozhlasové těleso. 
První spolupráci s rozhlasem navázal v roce 
1942, kdy mu brněnská stanice vyhradila 
každou středu odpoledne půlhodinu pří-
mého vysílání.

Poválečné angažmá a tvorba

První stálé poválečné angažmá získal 
Bromův orchestr v kavárně Rozmarýn 
v brněnském Zemském domě, krátce hrál 
v kavárně Savoy. Taneční jazzová hudba 
byla na vzestupu a v Brně se kapele dařilo, 
jenže centrem české swingové scény byla 
tehdy nezpochybnitelně Praha, kde se sály 
otřásaly pod tanečními kroky mladých lidí 
v rytmech, které udávaly například kapely 
Karla Vlacha, Kamila Běhounka či Ladislava 
Habarta. I Gustav Brom se proto rozhodl 
zkusit štěstí v naší metropoli a namířil si 

to rovnou do jedné z nejvyhlášenějších ta-
nečních kaváren – Vltavy. Pražské publikum 
přijalo brněnský orchestr s nadšením a ka-
pela zde značně posílila svoji všeobecnou 
známost i renomé. Získala první pozvání 
k zahraničnímu hostování od návštěvníků 
koncertu ze švýcarské ambasády a 26. září 
roku 1945 zde pro firmu Esta natočila první 
tři desky. Tou dobou už se Gustav Brom 
věnoval především dirigentské taktovce, 
zpěvu a manažerským povinnostem.

Počátkem roku 1946 se orchestr přesunul 
z Prahy do Zlína a ve stejném roce získal 
rovněž angažmá v bratislavském rozhlase, 
který mu poskytl sedm vysílacích hodin 
týdně. Zde nahrál také osm desek Ultra-
phon, ze šestnácti titulů se ve třinácti pří-
padech jednalo o nové písně slovenských 
tvůrců populáru a k tomu tři orchestrální 
skladby. Další rok byl pro Gustava Broma 
významný především v osobním životě, 
když se v srpnu 1947 oženil s Marií Gergelo-
vou. Byla to láska z pasáže, přesněji řečeno 

z Alfa pasáže. Právě v ní měla Marie módní 
salón a právě v ní, konkrétně při koncertě 
Bromova orchestru v kavárně Alfa, svého 
budoucího muže spatřila vůbec poprvé. 
Téhož roku vyjel orchestr ještě na několi-
kaměsíční turné do Švýcarska a dostal na-
bídku dlouhodobého angažmá v hotelech 
Hilton v evropských metropolích, k němuž 
kvůli následné změně politické situace 
však už nedošlo.
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