
TISKOVÁ ZPRÁVA 21. 9. 2022 

Skupina Dunaj vydává 7. října nové studiové album „Za vodou“, které 
ohlašuje dnes vydaný stejnojmenný videoklip 

Novým studiovým albem „Za vodou“ se vrací kultovní kapela Dunaj. Album je prvním po 26 letech, které 
uběhly od vydání předchozího alba „La La Lai“ (1996). Vydání alba předznamenává videoklip k Utulní 
skladbě „Za vodou“ režiséra Jana Foukala, který vychází dne 21. 9. 2022. Producenty alba jsou Petr 
Ostrouchov a Aid Kid, kteří spolupracovali již na oceňovaném albu Lenky Dusilové „Řeka“. Vzácným 
hostem alba je zpěvačka Iva BiLová a ve dvou písních zní z archivních nahrávek i hlas Jiřího Kolšovského, 
někdejšího frontmana Dunaje, který zemřel v roce 1998. Dunaj pokř^ album sérií koncertů, na nichž 
s kapelou vystoupí i oba producenU alba. Album vyjde současně na CD, LP a digitálně. 

Intenzivní kariéru kapely Dunaj, která přinesla šest alb, 
ukončil předčasný odchod zpěváka Jiřího Kolšovského a 
přestože ostatní tři členové kapely (Vladimír Václavek, 
Josef Ostřanský a Pavel Koudelka) nikdy hudebním 
fanouškům nezmizeli z očí a působili v jiných kapelách a 
projektech, společnou činnost pod hlavičkou „Dunaj“ 
obnovili až v roce 2019. Pozici zpěváka nyní zastává 
kytarista a baskytarista Vladimír Václavek, který 
v mezidobí vydal řadu sólových alb a působí též s Ivou 
Bicovou v kapele Čikori. 

Na novém albu přináší Dunaj deset autorských písní. Dvě 
z nich vznikly ještě za života Jiřího Kolšovského a protože 
se zachovaly i jejich (nikdy nevydané) tehdejší nahrávky, 
mohl se Jiří Kolšovský na novém albu ke svým někdejším 
kolegům posmrtně připojit. „Až když jsme obě písně 
natočili, zmínil se Vladimír Václavek, že existují jakési 

jejich archivní verze, natočené v roce 1994, a když mi pak Volkmar Miedtke, u kterého Dunaj tehdy 
nahrával, poslal samostatné stopy Jirkova zpěvu, zapadly do našich nových nahrávek úplně přesně – aniž 
jsme to zamýšleli, měli jsme stejnou tóninu i tempo. Jsem teď moc rád, že na novém albu Dunaje zpívá i 
Jiří Kolšovský, obě písně působí jako most přes těch 26 let“, říká jeden z producentů alba, Petr 
Ostrouchov.  

Vzácným hostem alba je i zpěvačka Iva BiLová, jejíž hlas zdobí pět písní. S Dunajem pojí Ivu Bicovou dvě 
legendární alba (Dunaj a Iva Bicová, 1989; PusUt musíš, 1995) a řada společných koncertů. 

Producenty alba “Za vodou“ jsou Petr Ostrouchov a Aid Kid, kteří spolupracovali již na oceňovaném albu 
„Řeka“ Lenky Dusilové (tři ceny Anděl v roce 2021, včetně ocenění za album roku). Aid Kid je významným 
představitelem mladé progresivní hudební generace a zaměřuje se ve své tvorbě zejména na elektroniku 
a sound design; věnuje se též filmové hudbě a působí v projektech „Zvíře jménem podzim“ a „Kicchen“. 
Petr Ostrouchov je znám jako autor filmové hudby (osm nominací na cenu Český lev), autor písní a 
producent (alba Vladimíra Mišíka „Jednou tě potkám“ a „Noční obraz“, album Dagmar Voňkové „Archa“, 
album Ivy Bicové „Zvon“, album Korben Dallas „Kam ideme“ a další) a vydavatel jazzové a alternaUvní 



hudby na labelu Animal Music, který v letošním roce slaví 15-leté výročí (dosud celkem 108 alb a 20 cen 
Anděl).   

Album bylo natočeno a smícháno od března do července 2022 ve studiu Sono Records Doupě, mistrem 
zvuku byl Milan Cimfe, mastering alba provedl Pavel Karlík. 

Autory obalu alba jsou Aleš Najbrt a Jiří Veselka ze Studia Najbrt ve spolupráci s fotografem Václavem 
Jiráskem.  

Videoklip k Utulní skladbě „Za vodou“ je k dispozici dne 21. 9. 2022 od 15.00 hodin zde: 
hLps://www.youtube.com/watch?v=jC46BCuRbZc 

Režisér Jan Foukal (autor filmů „Amerika“ a „Marťanské lodě“) k němu říká: „Nechat věci plout, a jenom 
je pozorovat, je pohled jaksi ze břehu. A pusUt čtyřicet lodí jenom tak po vodě byla příležitost ke klipu 
Dunaje, kterou jsem s radosV přijal. Byl to trochu happening, událost, kterou jsme natáčeli tak, aby nám 
lodě neuplavaly, a to se zaplaťpánbůh povedlo.“ 

Album „Za vodou“ bude distribuováno (fyzicky i digitálně) společnos^ Supraphon, která nabízí celý 
katalog Animal Music. V e-shopu Animal Music, který exkluzivně nabízí i CD a LP s podpisy členů kapely, 
je album k dispozici v předprodeji již nyní: hLps://animalmusic.cz/album/dunaj-za-vodou-1 

Průběh vzniku alba „Za vodou“ přibližuje video teaser:  
hLps://www.youtube.com/watch?v=hsVYqgA3-8w 

Fanoušci kapely Dunaj přispívají na vydání alba v crowdfundingové kampani na portálu Donio.cz: 
hLps://www.donio.cz/dunaj  

Členové kapely Dunaj k novému albu řekli: 

Vladimír Václavek:  

"Máme po letech novou nahrávku a jsme šťastní. Měli jsme dva skvělé producenty, kteří pro nás 
objevili nový prostor v našich písních, který tam ještě je a který jsme neslyšeli. Dali tomu nový život a 
moc nás to všechny baví. Řekli jsme si, že nechceme frčet na někdejší energii a oprašovat staré vitrínky. 
Shodli jsme se, že to musí být nová energie, která žije z přítomnosI a říká něco o tom, co jsme teď.“ 

Josef Ostřanský:  

„Mám v sobě pocit naplnění, že to, co jsme těch posledních dvacet let dělali každý za sebe, jsme teď 
propojili, naladili jsme se na sebe a vzniklo něco nového. Tvrdí se, že se nedá dvakrát vstoupit do 
stejné řeky. Když se dvě řeky slévají, někdy jim trvá několik kilometrů, než se vody smísí. Naše řeka se 
po mnoha letech smísila z několika proudů a přítoků a sílu jejího toku můžete uslyšet na nové desce, 
která má dravost, občas se zklidní, věřím, že dokáže roztancovat, rozněžnit, nakopnout a třeba i 
uspat.“ 

Pavel Koudelka:  

„Natáčení naší nové desky jsem si náramně užil, stejně jako si užívám naše koncerty a vůbec to, že 
jsme se opět dali dohromady. Asi se mi nikdy dříve nestalo, že bych se tak moc těšil do studia a naopak 
ze studia odjížděl vrchovatě nabitý poziIvní energií a s obrovskou radosP. Vše probíhalo s 
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neuvěřitelnou lehkosP a v moc příjemné atmosféře. Dunaj touto deskou vstupuje do 21. stoleP v plné 
síle a věřím, že kromě leItých příznivců strhne i nové a třeba i mladší posluchače.“  



ProducenU alba dodávají: 

Petr Ostrouchov: 

„V devadesátých letech jsem koncerty skupiny Dunaj fascinovaně hltal z kotle pod pódiem. Uběhla 
dlouhá doba, ale i nové písně Dunaje pořád poznáte po několika vteřinách. Hravé a současně hluboké 
texty, rafinované minimalisIcké hudební vzorce, hypnoIcké šamanské účinky, meditace a výbuch 
energie zároveň. Jsem moc rád, že jsem byl ke vzniku nového alba přizván a že jsem měl opět možnost 
spolupracovat s Aid Kidem. Písním Dunaje jsme se společně snažili dát nový zvuk – důvěrně známý 
obsah, zcela nová forma. Dunaj pro 21. stoleP. Je to hudba s dlouhou tradicí, která definovala celý 
jeden hudební proud u nás, ale zároveň je velmi současná, protože je zcela nadčasová.“  

Aid Kid: 

„Přišel jsem do toho načisto. Dunaj jsem znal jen jako jméno. Naposlouchal jsem ho a zjisIl jsem, že 
v té hudbě jsou všechny věci, které mám rád. Líbí se mi minimalismus, repeIce, úsporné bicí. Jak se ta 
hudba rozchází a pak zase na určitých místech schází. Všechno je to spočítané. A do toho úžasný 
Vladimírův hlasový projev…“ 

 

K vydání alba jsou proza^m naplánovány tři speciální koncerty s křtem, na kterých Dunaj vystoupí 
s oběma producenty alba „Za vodou“, Petrem Ostrouchovem a Aid Kidem:  

14. 11. 2022 Brno / Fléda 
22. 11. 2022 Ús^ nad Labem / Národní dům 
13. 12. 2022 Praha / Palác Akropolis 



Skladby na albu „Za vodou“ a jejich autoři: 

1. Kapka (Dunaj / Karel David) 
2. Je to jak (Dunaj / Vladimír Václavek) 
3. Jako had (Dunaj / Vladimír Václavek) 
4. Za vodou (Dunaj / Vladimír Václavek) 
5. Vlny (Dunaj / Karel David) 
6. Podchu (Dunaj / Vladimír Václavek) 
7. Chci (Dunaj / Josef Ostřanský) 
8. Okamžik (Dunaj / Vladimír Václavek) 
9. Are You Human? (Dunaj / Vladimír Václavek & Josef Ostřanský) 
10. Na druhé straně (Vladimír Strakoš & Dunaj / Vladimír Strakoš & Vladimír Václavek) 

Webové stránky: 

www.animalmusic.cz 
www.dunajmusic.cz 

Foto © Václav Jirásek, 2022 
Obal alba © Aleš Najbrt a Jiří Veselka (Studio Najbrt), 2022 
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