
Elvis Aaron Presley se narodil 8.ledna 1935 v dvoupokojovém domě ve městě Tupelo  
v Mississippi Vernonovi a Gladys Presleyovým. Elvisův bratr - dvojče Jesse Garon se narodil mrtvý 
a Elvis dostal druhé jméno po něm - Garon. Presley je poangličtěné německé příjmení Pressler 
- jeho prapředek Johann Valentin Pressler emigroval do severní Ameriky v roce 1710. 

        Elvis Aaron Presley
          - z řidiče náklaďáku            
               králem rokenrolu

V létě 1953 zaplatil Elvis Presley 4 dolary 
za nahrávku demonstrační desky s dvojicí 
countryových písní „My Happiness“ a „That‘s 
When Your Heartaches Begin“ ve studiu Sun 
Records, kterou věnoval své matce k narozeni-
nám. Zaměstnance studia sice zaujal již touto 
první nahrávkou, ale teprve o něco později, po 
několika dalších, ovšem zcela běžných nahráv-
kách, kdy k natáčení přizvali studiové hudeb-
níky, vznikly svérázné verze skladeb „That‘s 
All Right Mama“ a „Blue Moon of Kentucky“. 
Tato nahrávka byla určena veřejnosti a místní 
rozhlasová stanice WHBQ ji začala vysílat již 
dva dny po vydání. Nahrávka se stala místním 
hitem a odstartovala Elvisovu dráhu světové 
hvězdy. Jeho energický projev, inspirovaný čer-
nošskou hudbou a vlivy country, dal vzniknout 
zcela novému stylu - rokenrolu.

Přestože se Elvis později stal rokenrolo-
vým králem a hlavním propagátorem tohoto 

hudebního stylu, jeho rané nahrávky jsou té-
měř čistě countryové. Skladba „Blue Moon of 
Kentucky“ byla dokonce označena za klasický 
příklad stylu rockabilly - bluegrass.

Od roku 1955 se Elvis stává členem vě-
hlasného pořadu Louisiana Hayride, dru-
hého nejvýznamnějšího countryového po-
řadu ve Spojených státech. Začíná také 

jezdit na turné s osobnostmi country 
music, například s Johnny Cashem.  
V témže roce začal nahrávat pro jednu  
z nejvýznamnějších gramofonových firem 
- RCA Victor. Rok 1956 se stává rokem 
jeho největších úspěchů, množství jeho 
hitů se dostalo na první příčky americké 
hitparády - Heartbreak Hotel, Hound Dog, 
Love Me Tender. V Show Eda Sullivana 
zpívá titulní píseň a jeho výkon sleduje na 
tehdejší dobu neuvěřitelných 54 milionů 
diváků. Společně s dalšími hvězdami Jer-
ry Lee Lewisem, Carl Perkinsem a Johnny 
Cashem natáčí proslulý improvizovaný 
jam session.

V letech 1957-58 nastupuje Elvis do ar-
mády a později slouží v Německu. Přestože 
v té době byl již světovou hvězdou, vojáci 

oceňují jeho skromné a přátelské vystupování, 
stejně jako to, že své slávy nikdy nezneužíval  
k ulehčení vojenských povinností.

Po návratu z armády se mu ale nadaří 
navázat na svou předchozí hvězdnou kari-
éru. Hudební scéna se za dva roky změnila 
a sláva rock and rollu je již u konce. Přesto 
se rokenrolu věnuje nadále a vydává další  
a další alba, koncertuje, natáčí filmy (většinou 
podprůměrné, které zachraňoval jen jeho zpěv 
- a o to ostatně divákům šlo především)...  
V roce 1967 uzavírá man-
želství s Priscillou  
a „dostává no-
vou chuť do 
života“. Stejné 
proslulosti jako 
dříve však již 

nikdy nedosáhne. Bezprostřední atmosféra 
jeho prvních koncertů i zástupy šílících fany-
nek, trhajících z něho oblečení na památku, 
jsou ty tam, a nahrávací společnosti se jej sna-
ží stylizovat do role, přijatelné jak pro děti, tak 
i pro rodiče.

16. srpna roku 1977, ve věku 42 let, Elvis 
Presley umírá na „akutní dýchací potíže“, 
vyšetřování však potvrdilo, že jistou roli 
mohly sehrát i drogy. Jeho dům, nazývaný 
Graceland, který koupil v roce 1951 za stotisíc 
dolarů ze své první desky Heartbreak Hotel, se 
stává zpěvákovým muzeem. Od roku 1991 je 
dům na seznamu historických míst Ameriky  
a v současné době má být vyhlášen národním 
historickým památníkem Spojených států. 

Elvis Aaron Presley vydal desítky desek 
se svými nahrávkami, natočil 33 filmů, získal 
150 zlatých a platinových desek za svá alba  
i singly, 14krát byl nominován na cenu 
Grammy (z toho ji třikrát získal), v roce 1970 
byl jmenován mezi deset výjimečných mladých 
mužů Spojených států. Jeho umění jej vynes-
lo mezi nejvýznamnější osobnosti kultury  
20. století. 

Na řidiče náklaďáku slušná kariéra, ne?

Se svými rodiči Elvis zpíval v kostele a na 
duchovních shromážděních a také se naučil 
hrát na kytaru (tu prý dostal od matky namísto 
kola, které si rodiče nemohli dovolit). Ve 13 
letech se s rodinou stěhuje do města Memphis 
v Tennessee a tady začal zpívat na místních ta-
nečních zábavách. Po maturitě se stal řidičem 
náklaďáku u společnosti Crown Electric a po 
večerech vystupoval s místními skupinami.

Elvis Presley zůstává vděčným mediálním tématem 
dodnes. Na snímku jeho dvbojník před kamionem  
s Elvisovým portrétem.

Původní náklaďák, se kterým Elvis jezdil, se mi dohledat nepodaři-
lo, ale zřejmě šlo o něco podobného vozu na snímku.


