
METRONOM        
Štěpán Podešt (podle fotografií a vzpomínek Ivana Šendery) 

Zakládající členové kapely Metronom se sešli počátkem šedesátých let 
minulého století na jevišti karlovarské Malé scény v hudební skupině 
tamního divadla malých forem. Po amatérských začátcích s převážně 
jazzovým repertoárem se rozhodli Ivan Šendera a někteří další členové 
kapely pro profesionální kariéru. Ta trvala 25 let - od 1. října 1966 až do 
počátku roku 1991. Za tu dobu se v Metronomu vedle jeho zakladatele, 
kapelníka, trumpetisty, hráče na klávesové nástroje, skladatele a aranžéra 
Ivana Šendery vystřídala řada výborných muzikantů, zpěváků a zpěvaček, 
z nichž nejdéle v kapele působili zpěvák Petr Šendera a zpěvačka 
a textařka Jana Hornofová. Její texty a skladby Ivana Šendery tvořily 
podstatnou část vlastní tvorby, zastoupené v repertoáru skupiny Metronom. 
Ten byl velmi pestrý - sahal od rocku, popu přes country, jazz až po 
šanson. Výrazným rysem zvuku kapely byla melodičnost, rytmus a časté 
využívání vícehlasých vokálů, podbarvených charakteristickým zvukem 
varhan Hammond T200. Ze známých zpěvaček a zpěváků působili 
v kapele Hanka Křížková, Vlasta Koudelová, Zdena a Zdeněk Kašparovi, 
přes dva roky také František Ringo Čech. Kdo a kdy v kapele hrál a zpíval 
dokládají nejlépe fotografie, zařazené za tímto textem. 

Na fotografii z roku 1969 - vzadu zleva: Jarda Zink (kytara, zpěv), Ivan Šendera (klávesy), Milan Dvořák (bicí),  
vpředu zleva Láďa "Pacička" Skopal (zpěv), Petr Šendera (zpěv), Zbyněk Pól (kytara). 

Orchestr se kromě klasické koncertní činnosti zaměřoval také na zájezdové komponované jevištní pořady se 
známými herci, jako byly "Dobře utajené housle" s Miroslavem Horníčkem (ty měly v karlovarském divadle 
počátkem roku 1968 dokonce světovou premiéru), "Návštěvy" s Pavlem Landovským, "Trapasy" s Milošem 
Kopeckým, "Já už jdu" s F. R. Čechem nebo "Chtěla bych tančit jen" s Helenou a Jiřím Růžičkovými. Pořady 
režírovali renomovaní režiséři Jan Bonaventura, Jiří Svoboda či Zdeněk Troška a členové kapely v nich neob-
starávali jen hudební složku, ale vystupovali i v různých epizodních rolích a převlecích. 

Písně Ivana Šendery a Jany Hornofové do svého repertoáru přebírali i zpěváci z jiných kapel (Valéria Čižmáro-
vá, Jana Robbová, ...) a zpívali je i na soutěžích. Řady ocenění na celostátních hudebních festivalech s nimi 
získala i kapela, například Zlatou Děčínskou kotvu 1973 (Strašáček) nebo Zvláštní cenu Bratislavské lyry 1980. 
V hudebním měsíčníku Populár tenkrát vyšla celostránková fotografie kapely a čtenáři se dočetli, že "K najlep-
ším skladbám českého zastúpenia patrila pieseň, ktorá získala cenu za hudbu - Návštěvní den Ivana Šenderu 
a Jany Hornofovej (skupina Metronom). Ide o perfektne zaranžovanú hudbu v štýle disco zámorského typu." 
Odborné poroty vždy oceňovaly vícehlasý zpěv, jeden z poznávacích znaků Metronomu. 

Metronom často koncertoval také v zahraničí, kam zajížděl jak na jednotlivé koncerty, tak i na delší turné. Na 
první zahraniční turné orchestr vyjel koncem roku 1969 na pozvání koncertní agentury filharmonie vojvodství 
Košalin. Ivan Šendera na to vzpomíná: "Oni byli v ekonomických problémech a naše turné brali jako poslední 

šanci, jak se dostat z trablů. A risk se jim vyplatil - agentura i filharmonie 
se dostaly díky nám z červených čísel. Hráli jsme v té době dost tvrdý 
rock, ale zároveň jsme uměli melodický vícehlas a to v Polsku moc kapel 
nedělalo. Rychle se to rozkřiklo a naše koncerty byly vyprodané. Na 
podpisy se po nich stály dlouhé fronty a občas při té mele šlo opravdu i o 
život - jednou chtěli fanoušci dokonce převrátit náš autobus, když jsme se 
chystali odjet dřív, než se na všechny s podpisy dostalo. Po návratu domů 
nám pak docházelo tolik dopisů, že jsme si museli zřídit na poště vlastní 
schránku. Dá se říci, že v Polsku byl Metronom populárnější víc než do-
ma. A nejen v Polsku, na turné jsme jezdili i do NDR, do zemí bývalého 
SSSR a Jugoslávie. A pořadatelé byli spokojeni - zvali si nás opakovaně." 

Na víc než stovce dochovaných nahrávek Metronomu rock bohužel příliš 
zastoupen není, tehdejší dramaturgové gramofonových firem a rozhlasu si 
"na něj" moc netroufali. Ale i tak jsou dobrým svědectvím jak hrála jedna 
z nemnoha mimopražských profesionálních kapel české scény populární 
hudby druhé poloviny 20. století. (Na záložce audio si některé lze spustit.) 



1963 - Malá scéna Karlovy Vary: s basou Ferda Kos,         1964-65 - Vojta Kopštein kontrabas, Mirek Zapadlo bicí, 
Petr Šendera - zpěv, barytonsaxofon Petr Elleder     Jarda Zink banjo, Jaromír Šostok klarinet, pozoun Milan Hart, 
          trubka Ivan Šendera 

  

1964 - Eriku Frankovou v GH Pupp doprovázel trumpetista a vibrafonista Jindra Špaček s basistou Josefem Dumkem, 
  na Vřídelní kolonádě kytarista Jarda Zink, s trubkou Ivan Šendera, Vojta Gondolán s basou a Petr Elleder s klarinetem. 

Amatérská kapela, která chtěla hrát "za úplatu", musela mít tenkrát zřizovatele a kapelníka, který před odbornou komisí 
složil kapelnické zkoušky. Pak mohla i kapela před komisí odehrát "přehrávky", na jejichž výsledku záleželo, kolik si za 
hodinu hraní může účtovat. Orchestr Metronom získal nejvyšší ohodnocení: za první tři hodiny hraní dostával každý jeho 
člen 16 Kčs, za další hodiny 12,- Kčs!!! Říkalo se tomu "hraní na blok", což byl formulář, který kapelník musel za každou 
hru vyplnit, pořadatel mu podle toho zaplatil a on muzikantům vyplácel honoráře. Z nich ovšem ještě odečetl a posléze 
odvedl daně. A kopie z bloku předal zřizovateli. Za to úřadování měl kapelník nárok na dvojnásobný honorář.  

Ivan Šendera vzpomíná: "Letní koncerty na staré 
Vřídelní kolonádě byly u lázeňského publika velmi 
oblíbené. Organizoval je Alois Ježek, dramaturg 
karlovarského Kulturního a společenského střediska 
a šéf Malé scény, zřizovatele Metronomu. Často nám 
jako hosty přivedl profesionální muzikanty, kteří zrovna 
ve Varech účinkovali. Což pro nás byla výtečná 
škola.Zazpívala si tak s námi i Vlasta Průchová a na 
basu zahrál její muž Jan Hammer. Šedesát korun si 
tenkrát u nás v kapele "vyhrál" u piána dokonce i jejich 
syn, dnes slavný americký hudební skladatel 
a multiinstrumentalista. Byl ještě nezletilý, tak jsem to 
vyplatil jeho mamince. Paní Průchová je nejdřív 
nechtěla vzít, ale pak řekla, že mu ty peníze schová na 
památku jako jeho první honorář. Myslíš, že je má na 
Floridě mister Hammer ještě schovaný?" 



 

1966 - Ve Florentině, oblíbené taneční kavárně grandhotelu Pupp. 
Zleva: Petr Šendera, Jaroslav Zink, Milan Hart, Mirek Zapadlo, 
Petr Elleder, Ivan Šendera a Milan Polášek. 
V této sestavě kapela hrála až do konce svého amatérského období, 
na profesionální dráhu se vydali jen Ivan s Petrem - a novými 
spoluhráči. 1966, říjen - První foto z profesionálních začátků:
 baskytara - Milan Polášek, bicí - Milan Dvořák,
 kytara - Zbyněk Pól, trubka, klávesy - Ivan Šendera 
  a Petr Šendera - zpěv 

1968 -Zpěvačka Bohunka Hošková a Petr Eleder 1969 - Na své první zahraniční turné vyjela kapela koncem 
(saxofony, klarinet) v šatně karlovarského divadla roku do Polska. Tak velký zájem o koncerty a přízeň  
s Miroslavem Horníčkem - "Dobře utajené housle". publika do té doby Metronom doma nikde nezažil!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopisů od fanoušků z Polska chodilo hodně hned Polsko 1969 - vpředu u mikrofonů Láďa Skopal a Petr Šendera, 
po prvním turné, byly velkým povzbuzením.  za nimi Ivan Šendera, Jarda Zink, Milan Dvořák a Zbyněk Pól. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od roku 1969 si nahrávky 1970 - Na plese v Puppu Jarda Zink, Ivan a Petr Šenderovi, Milan Dvořák  
Metronomu mohli fanoušci koupit          a Zbyněk Pól. 
i na gramofonových deskách. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1972 - Pořad "Trapasy" - Miloš Kopecký  1975-76 - Koncertní turné v SSSR - zleva Milan Dvořák, 
  a zpěvák Petr Šendera.  Ivan Šendera, baskytarista Jan Štybr, Petr Šendera,  
  zpěvačka Vlasta Koudelová a kytarista Jarda Bier. 

1977 - Vlevo sedí Jarda Bier, za ním Milan Dvořák, 1980 - Bratislavská lyra. Zleva: Láďa Hendl, Petr Šendera, 
 Ivan Šendera, Jana Hornofová, Petr Šendera,  Jana Hornofová, Zdena Kašparová, Eva Valečková, 
 Zdeněk a Zdena Kašparovi.  Zdeněk Kašpar (za nimi skryti Milan Dvořák a Ivan Šendera).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1981 - Ivan Šendera, Zdeněk Kašpar,  1982 - Petr Kuliš, baskytara, Jana Hornofová, zpěv,  Milan Dvořák, bicí,  
Milan Dvořák, uprostřed Láďa Hendl,   Hanka Křížková, zpěv a kytara, Láďa Hendl.kytara, 
Petr Šendera, sedící Jana Hornofová,   Ivan Šendera,varhany Hammond T200 . 
Ivan Vlk (trubka, zvukař), Zdena Kašparová. 

1983-84 - Láďa Hendl, Milan Dvořák, Petr Kuliš, Jana Hornofová, František Ringo Čech, Petr Šendera, 
Ivan Šendera a Jiří Havelka, který komponovaný pořad rockových písní "Já už jdu" konferoval. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1990 - poslední sestava Metronomu: 
Petr Jánský, Hanka Benešová a Ivan Šendera, 
vpředu Láďa Hendl, Iveta Baláková, Petr Šendera. 
 
 
 



Rozhlasové a televizní nahrávky Metronomu jsou dnes již bohužel většinou dostupné jen v soukromých archi-
vech. Ve "zlatém fondu" archivu plzeňského studia Českého rozhlasu je sice na analogových páskách uchována 
sice téměř stovka písní, které zde Metronom od roku 1965 postupně nahrál, jenže případného zájemce nejspíš 
odradí cena 400,- Kč, kterou za každou minutu kopie z analogových pásků nutno zaplatit. Archiv se sice má 
postupně "ze zákona" digitalizovat a být pak snáze dostupný, ale kdy k tomu dojde, to nikdo neví.  

To, že v historii české pop-rockové scény druhé poloviny 20. století své charakteristické místo karlovarský Me-
tronom opravdu má - a nejen v oblasti interpretační ale i v autorské, tak dnes dokládají především nahrávky na 
gramofonových deskách. Že je o ně mezi sběrateli stále zájem, lze vysledovat i na internetových aukcích. Sing-
ly Metronomu nikdy dlouho v nabídce "nevydrží" a prodávají se i za víc jak desetinásobek původní ceny.  

Stojí proto za připomenutí, o jaké nahrávky se jedná (údaje uvedeny, pokud byly dohledány, za úplnost tudíž 
bohužel neručím).  

Formát: SP Vinyl, 7", 45 RPM, Mono, případně i stereo: 

Pojď, přeci nebudeš se bát (Del Turco, Jaroslav Zink) 
Zpěv - Jaroslav Zink, Zbyněk Pól 
Překroč můj práh  (Ivan Šendera, R. Sadílková) 
Zpěv - Petr Šendera 
℗ 1969 - Panton - 04 0217 h 
———  
Stosedmkrát (Stephens, Vladimír Poštulka) 
Zpěv - Petr Šendera, Zbyněk Pól, Jaroslav Zink 
Já vím (Petr Loužil) 
Zpěv - Láďa Skopal 
℗ 1969 - Panton - 04 0227 h 
———  
Týden (Sugar, Sugar)  (Andy Kim, Jeff Barry, český text Zbyněk Pól) 
Zpěv - Petr Šendera 
Volám vítr (Petr Loužil) 
Zpěv - Láďa Skopal 
℗ 1970 - Panton - 04 0265 h 
Datum nahrání: 18. duben 1970, studio Břevnov, Praha. 
zpěv - Jana Hornofová, Petr Šendera; klávesy - Ivan Šendera; trombón - Milan Hart; 
kytara - Zbyněk Pól; baskytara - Jaroslav Zink; bicí - Milan Dvořák 
Cover © 1970  Aleš Striegl 
Photography © 1970  Pavel Khol 
———  
Mademonseille Ninette (Hildebrandt, Zbyněk Pól) 
Zpěv - Petr Šendera 
Zavolej (Ivan Šendera, Jana Hornofová) 
Zpěv - Petr Šendera, Jana Hornofová  
℗ 1970 Panton 04 0315 h 
———  
Chci ohněm psát tvé jméno (R. van Leuwen, Jana Hornofová) 
Zpěv - Jana Hornofová 
Divný pán (Ivan Šendera, Jana Hornofová) 
Zpěv - Jana Hornofová 
℗ 1971 Panton 04 0335 h 
——— 
Za sluncem, za vodou  (Ivan Šendera, Jana Hornofová) 
Zpěv - Valerie Čižmárová 
℗ 1971 Supraphon 0 43 1173 h 
———  



Hrej mi (Dandy) (Davies, Vladimír Poštulka) 
Zpěv - Jana Hornofová 
Co já vím (Ivan Šendera, M. Černý) 
Zpěv - Petr Šendera 
℗ 1972 -  Supraphon - 0 43 1324 h 
———  
Zlaté ráno (Ivan Šendera, Jana Hornofová) 
Zpěv - Jana Hornofová 
Takovej lord (Stallman, Jana Hornofová) 
Zpěv - Petr Šendera 
℗ 1972 Panton - 04 0442 h (mono i stereo) 
——— 
Rudovous (Ivan Šendera, Jana Hornofová) 
Zpěv - Jana Hornofová 
Povídá se povídá (Ivan Šendera, Jaroslav Zink) 
Zpěv - Jana Hornofová 
℗ 1973 - Supraphon - 0 43 1467 
——— 
Strašáček  (Ivan Šendera, Jana Hornofová) 
Zpěv - Jana Robová 
℗ 1973 Supraphon 0 43 1545 
———  
Nápěv na dvě hlásky (Ivan Šendera, Jaroslav Zink) 
Zpěv - Petr Šendera 
Mávám (Ivan Šendera, Jana Hornofová) 
Zpěv - Jana Hornofová 
℗ 1974  0 43 1621 h 
———  
Bubeník (B. Martin, Milan Dvořák) 
Zpěv - Milan Dvořák 
Veselá chmelnice (Ivan Šendera, Vlasta Koudelová) 
Zpěv - Petr Šendera 
℗ 1975 Supraphon 0 43 1855 h 
———  
Zítra  (Ivan Šendera, Jana Hornofová) 
Zpěv - Jana Hornofová, Zdena Kašparová, Petr Šendera, Zdeněk Kašpar 
Dívka s ofinou (Počemu)  (J. Antonov, Vlasta Koudelová) 
Zpěv - Petr Šendera 
℗ 1977 - Supraphon - 1 43 2066 h 
———  
Déšť  (Ivan Šendera, Jana Hornofová) 
Zpěv - Petr Šendera 
Jednu lásku mám  (Ivan Šendera, Jana Hornofová) 
Zpěv - Jana Hornofová 
℗ 1977 - Supraphon - 1 43 2156 h 
———  
Pavlína  (Ivan Šendera, Jana Hornofová, J. Bier) 
Zpěv - Petr Šendera 
Děvče  (Ivan Šendera, Jana Hornofová) 
Zpěv - Petr Šendera 
℗ 1977 - Supraphon - 1 43 2xxx h 
———  



Líbání, líbání  (Ivan Šendera, Vlasta Koudelová) 
Zpěv - Zdena Kašparová, Vlasta Koudelová, Zdeněk Kašpar, Petr Šendera 
Konečná  (Petr Šendera, Vlasta Koudelová) 
Zpěv - Vlasta Koudelová, Zdena Kašparová, Petr Šendera, Zdeněk Kašpar 
℗ 1977 Supraphon 1 143 2511 
——— 
Závidím ti závidím  (Ivan Šendera, Jana Hornofová) 
Hraje a zpívá Metronom 
℗ 1978 Supraphon 1 33 0565 
——— 
Návštěvní den  (Ivan Šendera, Jana Hornofová) 
Zpěv - Petr Šendera, Zdeněk Kašpar, Jana Hornofová, Zdena Kašparová 
℗ 1980 Supraphon 1 143 2390 
——— 
Ospalá láska  (Zdeněk Kašpar, J. Šprongl) 
Hraje a zpívá Metronom 
℗ 1981 Supraphon 1 143 2487 
——— 
 
Na LP vyšlo: 
Zpívající rota  (Ivan Šendera, Jana Hornofová) 
Zpěv - Jana Hornofová, Eva Valečková 
℗ 1979 Supraphon 11 142672  
 


