
COUNTRY & WESTERN
BLUEGRASS
Hudba nejen kovbojů, trampů a milovníků přírody



COUNTRY & WESTERN

Country & western - někdy se 
používá pouze zkráceně 
country je hudební styl. 

Jde o souhrné označení pro 
hudbu převážně amerického 
venkova a pro styly, které se 
z této hudby vyvinuly.



COUNTRY & WESTERN
 PŮVOD A KOŘENY

Počátky stylu country leží někde u konce 18. stol. 

K největšímu rozšíření tohoto stylu však dochází zhruba ve 
dvacátých letech 20. stol. 

Mezi nejsilnější vlivy, které stály u vzniku country & 
western patří původní hudba irských, španělských a 
francouzskýcn přistěhovalců.



COUNTRY & WESTERN

První nahrávky začaly vznikat na počátku 
dvacátých let okolo roku 1922 - 1923. 

Nejprve se hrálo tzv. hillbilly, v podstatě 
předchůdce pozdějšího country & western. 
Nejprve hrály hlavní roli v seskupení 
nástrojů housle. 

Kapely ve složení kytara, banjo, ukulele, 
mandolína… se nazývaly string bandy.

string - struna



Brzy převzala hlavní úlohu houslí kytara. 

Postupem času došlo k rozdělení žánru na 2 proudy: 

A. tzv. mountain muzic: tento proud zachovával 
původní formu a držel se akustických nástrojů 

B. hillbilly country muzic: tento se od původního stylu 
vzdálil výrazněji a vyskytují se v něm elektricky 
zesílené hudební nástroje.



BLUEGRASS

Ve 40. letech vyšel z mountain muzic 
BLUEGRASS. 

Významné postavení zde má banjo. 

Využívá převážně akustické nástroje. 

Kapely mívají 3 až 7 členů často 
zpívají až ve čtyřhlasu. 

Později se začínají používat i 
elektricky zesílené nástroje.



NEJVÝZNAMNĚJŠÍ OSOBNOSTI 
COUNTRY MUSIC

Mezi velmi významné postavy country music patří 
Hank Williams (1923 - 1953). 

Zpěvák, kytarista, písničkář, legenda country… 

Pocházel z prosté rodiny, komplikovaná 
osobnost. 

Začal již ve 13 letech a dožil se jen 29 let. 

Písně: Jambalaya, Lovesick Blues, I Saw the Light 

Po jeho smrti pokračoval v podobné kariéře jeho 
syn Hank Williams Jr.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hank_Williams#/media/File:Hank_Williams_Promotional_Photo.jpg

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hank_Williams#/media/File:Hank_Williams_Promotional_Photo.jpg


NEJVÝZNAMNĚJŠÍ OSOBNOSTI 
COUNTRY MUSIC

Další významnou osobností country 
music byl Johny Cash. 

Cash byl kytarista, zpěvák, skladatel a 
herec, který se proslavil především v 
oblasti country music, ale zasáhl i do 
jiných žánrů. 

Ovládal hru na kytaru, mandolínu, klavír 
a harmoniku.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Johnny_Cash#/media/File:JohnnyCash1969.jpg



NEJVÝZNAMNĚJŠÍ OSOBNOSTI 
COUNTRY MUSIC

O Johny Casheovi byl natočen velmi úspěšný snímek s 
názvem „Walk the Line”, kde si hlavní postavu zahrál 
herec Joaquin Phoenix. 

Johny Cash byl mnohonásobným držitelem Grammy 
včetně ocenění za celoživotní dílo. 

V závěru života J. C. natočil velmi úspěšnou desku 
cover verzí slavných písní jiných autorů.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Johnny_Cash#/media/File:JohnnyCashHouse1969.jpg

Mezi nejznámější písně Johnyho Cashe patří např. písně Big River, 
Cry, cry, cry, I Walk the Line, Ring of Fire, Folsom Prison Blues ad.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Johnny_Cash#/media/File:JohnnyCashHouse1969.jpg


COUNTRY & WESTERN
 DALŠÍ VÝVOJ

 Zhruba v letech 1955 - 1960 poznala světlo světa nová 
moderní forma country označovaná jako rockabilly. 

Tato forma významněji čerpala mimo jiné z rhythm & blues. 

Vyskytuje se zde výrazný beat (rytmus)  bicích, běžně 
elektrické kytary i baskytara. 

Rockabilly je pojítkem i s rock ’n’ rollem, neboť k ní řadíme 
např. i některé skladby E. Presleyho nebo Everly Brothers


