
V prvom rade gratulujem k albumu, je vynikajúci 
a zaslúži si pozornosś nielen doma, ale najmä 
v zahranièí. Mohol by si nejako zhrnúś vaše zaèiatky?
Díky. Poèátky kapely se datují už od roku 1994 kdy 
jsme spoleènì s bubeníkem Tomášem Sucháèkem jako 
náctiletí založili kapelu s názvem OTTER. Tehdy jsme byli 
ovlivnìni hlavnì nìmeckými kapelami jako Running 
Wild, Helloween, Gamma Ray a podobnì. Dlouhá léta 
jsme nebyli schopni nalézt stabilní spoluhráèe a hlavnì 
schopného zpìváka, což je bohužel v našich krajích 
naprosto bìžná vìc. Sestava se ustálila až tak kolem 
roku 1999, kdy jsme vydali naše první tøískladbové 
demo. Po nìkolika demáèích jsme se v roce 2003 
dopracovali k debutové desce, která nám pod jménem 
Nemesis vyšla u italského labelu Underground 
Symphony a naslednì i v licenci v Japonsku. Asi po 
roce jsme koneènì zkompletovali sestavu a zaèali 
vystupovat. Bìhem pøíprav na novou desku, ale opìt 
došlo k personálním rošádám a následnì i zmìnì názvu 
(snad už poslednímu) na Symphonity. 

Ako sa kapele darilo pod názvom Nemesis? Preèo 
došlo k zmene názvu a v zmenách v zostave?
Pod názvem Nemesis jsme odehráli pomìrnì slušné 
množství vìtších akcí, ale postupem èasu bylo èím 
dál tím jasnìjší, že pokud se máme pohnout smìrem 
dopøedu, bude potøeba udìlat zmìny. Ale ještì pøedtím 
opustil kapelu bubeník a zakládající èlen Tomáš 
Sucháèek, na jehož místo nastoupil Martin „Marthus” 
Škaroupka. Již na zaèátku nahrávacího procesu jsme 
cítili, že nový materiál je natolik silný a instrumentálnì je 
kapela opravdu v silné sestavì, že i na post frontmana, 
uvolnìný po Vildovi Majtnerovi, musí pøijít nìkdo z první 
pìvecké ligy. Za mikrofon se tedy postavil Olaf Hayer a 

sestava na novou desku byla kompletní. 
Ale ani fanoušci Vildy 

nemusí zoufat, 
protože na 
japonské verzi 
alba najdou 
dvì skladby v 

jeho podání. 

svoje požadavky a vše bylo dohodnuto jednáním, ale 
opravdu nehodlám zveøejòovat žádné detaily smlouvy.

Èo si myslíte o èeskej hudobnej scéne, pokia¾ ide o 
kapely podobného zamerania ako je Symphonity?
Abych se pøiznal, tak èeskou power/speed scénu moc 
neprožívám a nemyslím, že by u nás bylo zrovna moc 
kapel konkurenceschopných v evropském mìøítku. 
Pokud bych mìl pøeci jen alespoò nìkoho zajímavého 
zmínit, tak by to urèitì byli Signum Regis, což je 
slovensko-èesko-švédský projekt v èele se zpìvákem 
Göranem Edmanem (ex-Yngwie Malmsteen). Kluci by 
ale mìli zapracovat hlavnì na propagaci, protože o nich 
u nás témìø nikdo neví. Pak je tu ještì pár nadìjných 
kapel, i když ne pøímo z power/speed ranku, jako jsou 
tøeba brnìnští Misty Ways, ale otázkou je, jestli se jim 
podaøí prosadit a dostat se k nìjaké schopnìjší firmì. 
Pokud se budeme striktnì držet power/speed scény, tak 
ta je v Èechách a vlastnì i na Slovensku bohužel velmi 
slabá a produkce nìkterých kapel dost èasto upadá do 
klasické zábavovky. 

Ako sú na tom hudobne jednotliví èlenovia kapely? 
Majú hudobné vzdelanie?
Pokud je mi známo, tak pùlka z nás má nìjaké ty lidovky 
èi umìlecké školy a pùlka jsou  úplní samouci. Dùležité 
ovšem je, jak se èlovìk rozvíjí a hlavnì co všechno je 
ochoten kapele obìtovat. Tohle je bohužel dost èastý 
problém, že vìtšina lidí s vidinou snadného zisku 
dává pøednost hraní v rùzných revivalech a de facto 
celé scénì škodí. Poøadatelé pak radši pozvou revival 
známìjších zahranièních interpretù, než aby dali prostor 
autorským kapelám.

Máš ob¾úbenú nejakú znaèku gitár, poprípade 
aparatúry? Na èom hrá Symphonity?
Já jsem mìl vždy slabost pro pùvodem japonskou 
znaèku kytar ESP a konkrétnì pro jejich model M-II, 
takže vlastním rovnou dva kousky - Custom a Standard 
model. Co se týèe aparatury, momentálnì je to nìmecký 
ENGL. Ivoš hraje na klávesy zn. KORG, ale samozøejmì 
využíváme i v souèasnosti velmi oblíbených virtuálních 
instrumentù. Tom hraje na basy Warwick a nìmecké 
aparáty Glockenklang. 

Ste schopní materiál z albumu zahraś naživo, alebo 
ho prispôsobíte daným podmienkam pri hraní?
Samozøejmì, že naživo musíme dìlat urèité 
kompromisy, jako ostatnì vìtšina podobných kapel. 
Nemùžete mít napøíklad hradby kytar, když reálnì 
máte k dispozici jen jednu a to samé platí i pro ostatní 
nástroje. Nìkteré kupøíkladu symfonické pasáže lze 
samozøejmì vyøešit playbacky, ale myslím, že není 
dobré to s nimi pøehánìt, jak se to obèas dìje tøeba 
u Nightwish. Budeme se snažit pøinést fanouškùm co 
možná nejlepší podání desky na koncertech, ale ne 
za cenu tuny playbackù. Na druhou stranu, nìkteré 
skladby vyzní díky skromnìjším aranžím údernìji, což je 
na koncertì více než žádoucí. Takže myslím, že fanoušci 
rozhodnì nebudou zklamáni.

Chystajú sa nejaké vaše koncerty aj na Slovensku?
Koncerty jsou samozøejmì v plánu a velmi rádi bychom 
se co nejdøíve zase podívali na Slovensko, kde jsme 
mìli vždy velmi vøelé pøijetí, ale žádné konkrétní termíny 
zatím øíci nemùžu. Budeme se snažit odehrát nìjaké 
turné k desce v roli pøedskokana nìjaké známìjší 
kapely, ale vše bude také záležet na prodejnosti alba 
a na našem vydavatelství. Všechno potøebné vèetnì 
termínù pøípadných koncertù se fanoušci samozøejmì 

vèas dozví na našem webu www.
symphonity.com.

Diskografia: 
Nemesis – Goddess Of Revenge 2003
Symphonity – Voice From The Silence 
2008

Co se týèe názvu, tak s tím byly problémy v podstatì 
neustále. Jak v cizinì tak u nás, a než se handrkovat 
o tak profláklý název, který používá snad každá druhá 
kapela, bylo rozumnìjší název zmìnit, k èemuž by døíve 
nebo pozdìji stejnì došlo, protože by nás do toho 
dotlaèila firma.

Radi by sme vedeli o celom procese príprav na nový 
album.
Tak to byl opravdu dlouhý a nároèný proces a jsem rád, 
že se nám ho podaøilo dotáhnout do zdárného konce 
a hlavnì že jsme s finální podobou všichni nadmíru 
spokojeni. Skladby na nový album vznikali v delším 
èasovém intervalu. Nìkteré, jako napøíklad „Gates Of 
Fantasy”, jsou již staršího data a hráli jsme je ještì na 
koncertech s Nemesis, jiné, jako tøeba „Evening Star”, 
jsme dokonèovali tìsnì pøed odjezdem do nìmeckého 
studia House Of Audio, kde jsme pod dohledem Dennise 
Warda (Pink Cream 69, Angra a další) nahráli veškeré bicí 
party na novou desku. Nejprve jsme udìlali tzv. promo 
verze asi pìti skladeb a po podpisu smlouvy u LMP jsme 
dokonèili i zbytek alba. O finální mix alba se na závìr 
v nìmeckém Wolfsburgu postaral Sascha Paeth, jenž 
je podepsán pod takovými jmény jako jsou Avantasia, 
Edguy, Rhapsody, Kamelot èi Angra a musím øíci, že 
odvedl excelentní práci. Mastering probìhl taktéž ve 
Wolfsburgu a na svìdomí ho nemá nikdo jiný než druhý 
ze slavné dvojky, a to Miro neboli Michael Rodenberg. 
Celý proces pøípravy i samotné nahrávání bylo pro nás 
díky spolupráci se špièkovými zahranièními producenty 
a zvukovými inženýry hlavnì velkou zkušeností, kterou 
mùžeme v budoucnu  bezpochyby zúroèit.

Ako došlo k spolupráci s Olafom?
Jak už jsem naznaèil výše, od zaèátku jsme hodlali 

oslovit špièkové powermetalové zpìváky a Olaf byl 
samozøejmì první na seznamu. Stále jsem velkým 

fandou prvního alba kytaristy Rhapsody Luca 
Turilliho „King Of The Nordic Twilight” a Olafùv 
hlas mi více než imponuje. Kromì ohromného 
rozsahu disponuje i nezamìnitelnou barvou, 
díky níž ho identifikujete témìø okamžitì 

po prvních pár tónech a je ihned jakýmsi 
poznávacím znamením celé kapely. Ale 
na albu ukázal, že ze sebe dokáže dostat 

i polohy, které napøíklad v kombinaci 
s nìmèinou pro nìj znìjí opravdu 
dost netypicky. Pokud si dobøe 
vzpomínám, tak tenkrát jsem mu 
poslal e-mail a následnì nìjaká 
dema nových skladeb spolu s naším 
debutovým albem. Olafovi se nový 
materiál i naše prvotina zamlouvaly, 
takže jsme se dohodli na spoleèné 

zkoušce. Zkouška probìhla hladce 
a navíc jsme si padli do noty i po 

lidské stránce, takže spolupráci už 
nic nebránilo a pozdìji se Olaf stal i 
øádným èlenem Symphonity. Na novou 
desku stihnul dokonce pøispìt i coby 
autor textu ve dvou skladbách a 
spoluautor hudby v jedné z nich.

Aké sú podmienky vydania u Limb 
Music?
Podmínky smlouvy zveøejòovat 
samozøejmì nebudeme, ale mùžu 
snad alespoò prozradit, že se 
nejedná o smlouvu na jedno 

album jak tomu bylo u našeho 
minulého labelu.

Môžete si napr. urèiś aj 
svoje nároky, alebo je to 
jednostranne formulované zo 
strany vydavate¾stva?
Samozøejmì, že jsme mìli také 
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Èeská formácia Symphonity prichádza dobývaś metalový 
svet materiálom na vysokej úrovni, avšak  kvôli množstvu 

podobných kvalitných kapiel, ktoré sa v súèasnosti 
vynárajú snáï z každého kúta sveta, to urèite nebude 

maś ¾ahké. Napriek tomu som ve¾mi rád, že zo susedného 
Èeska pochádza nahrávka, ktorá by svojím obsahom mohla 

slušne zamiešaś karty a dostatoène upútaś pozornosś 
melodickej metalovej verejnosti kdeko¾vek. Celý vývoj nám 

priblížil śahúò skupiny, gitarista Libor Køivák. 

Karol Gerba

ROZHOVOR

Zostava:
Olaf Hayer – spev
Libor Køivák – gitara
Tomáš Celechovský – basgitara
Ivo Hofmann – klávesy
Martin Škaroupka – bicie


