
ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA – 30 LET 

Skupinu Druhá tráva založili v roce 1991 Robert Křesťan a Luboš Malina po svém odchodu od 
Poutníků. Druhou trávu charakterizují dva výrazné znaky - autorská a interpretační výjimečnost 
zpěváka, textaře a překladatele Roberta Křesťana a mimořádná instrumentální zdatnost ostatních 
členů skupiny. 

Kapela Druhá tráva byla hned od svého vzniku řazena mezi špičku na folk & country scéně nejen v 
České či Slovenské republice. Přestože bývá často označována jako bluegrassová, už od počátku 
existence mixuje více stylů. Bluegrass odkazuje spíše na předchozí angažmá několika členů skupiny u 
brněnských Poutníků. 

Druhá tráva dosud vydala 19 alb v Čechách i USA a je několikanásobným držitelem ocenění APH 
Anděl v kategorii Folk a Country. Kromě toho někteří členové kapely realizují i své sólové nahrávací 
projekty – banjista Luboš Malina už má na svém kontě čtyři CD a dobristovi Luboši Novotnému byly 
doposud vydány dvě desky. Jako jedna z mála českých kapel pravidelně každý rok absolvuje turné po 
Spojených státech amerických s velice příznivým ohlasem. Ve výčtu významných zahraničních 
interpretů, se kterými Druhá tráva spolupracovala či spolupracuje, nechybí takové osobnosti jako je 
Peter Rowan, Tony Trischka, Davey Spillane, Andy Owens nebo Charlie McCoy.  

Letos kapela Druhá tráva získala Anděla za poslední album Díl první.  

A Robert Křesťan vstoupil do Síně slávy! 

Přední česká nadžánrová kapela Druhá tráva si odnesla ze slavnostního ceremoniálu předávání cen 
Akademie populární hudby sošku Anděla za poslední album Díl první. Nahrávka vznikla pod 
dohledem britského producenta Eddieho Stevense. Angličan obohatil osobitý akustický zvuk skupiny o 
prvky typické pro elektronickou muziku. Druhou sošku ve stejný večer získal i samotný Robert Křesťan 
coby nový člen andělské Síně slávy. 

Rok 2021 je ve znamení oslav třiceti let existence Druhé trávy, které kapela připomene koncertním 
programem, jenž je průřezem zásadních alb její historie. Kromě toho hudebníci natáčejí pokračování 
poslední desky nazvané Díl druhý. Nahrávka vyjde na začátku roku 2022. 

Skupina Druhá tráva hraje v současné době ve složení: 
Robert Křesťan - sólový zpěv, mandolína, kytara 
Luboš Malina - banjo, irské píšťaly, tenor saxofon, vokály 
Luboš Novotný - dobro, lap steel, vokály 
Radek Hlávka - kytara, vokály 
Tomáš Liška – kontrabas, basová kytara 
Martin Novák - bicí, perkuse, cajon 

Další informace najdete na 
www.druhatrava.cz 
www.facebook.com/druhatrava 
 
 
 

 

 
 
 

 
 


