
Richard Müller patří mezi největší osobnosti české a slovenské hudební scény. Získal 
osmnáct cen a sedm nominací v hudební anketě Aurel, čtyři ceny v anketě Grand Prix 
rádio, dvanáctkrát umístění mezi nejlepšími zpěváky v anketě Slávik, ocenění 
Křišťálové křídlo a album roku podle ZAI. 

Začínal jako novinář a publicista. Vedle studia scenáristiky na VŠMU v Bratislavě psal 
pro hudební časopisy Populár a později pro Gramorevue. První nahrávka "Rádio" se 
skupinou Pavola Daněka zaznamenala velký úspěch, což Richarda povzbudilo natolik, 
že s Martinem Karvasem založil vlastní skupinu Banket, se kterou nahrál čtyři 
alba. Debutem Banketu se stala v roce 1986 „Bioelektrovízia“. Album obsahovalo plno 
hitů, včetně nesmrtelné písně skladatele Vašo Patejdla „Po schodoch“. 

Od roku 1992 přesedlal Richard Müller na sólovou dráhu a nahrál dohromady 20 alb, 
na kterých spolupracoval se jmény jako Jaro Filip, Petr Hapka, Michal Horáček, Milan 
Lasica, Ivan Tásler, Michal Pavlíček, Peter Uličný či Ondřej Gregor Brzobohatý.     

Kromě hudby ho zaujala i fotografie. V roce 1996 vydal knihu fotografií Amerika  
a o čtrnáct let později Enter. 

Jeho poslední projekty – CD „Hlasy“ s vokální skupinou Fragile a jubilejní album „55“ 
si získaly uznání veřejnosti i odborné kritiky. 

Výjimečný talent, osobní charisma, nezapomenutelný hlas, více než milion prodaných 
nosičů v Česku i na Slovensku a desítky skvělých koncertů ročně. To vše udělalo  
z textaře, skladatele a zpěváka žijící hudební legendu. 

Richard Müller má na kontě přes 20 alb. Jeho nejnovějším počinem je album, které 
vydal v roce 2020 – Hodina medzi psom a vlkom. Fanoušky jím potěšil po dlouhých 
letech. Nečekané volno, které mu přinesla korona krize, totiž využil tvořivě a skládal 
hudbu. Písně otextoval Peter Uličný, se kterým slovenská hudební legenda 
nespolupracovala poprvé. Písničky mají také poetické názvy. Kromě skladby Hodina 
medzi psom a vlkom, podle které je nazváno celé album, vzpomeňme například 
Siedme nebo, Defekt na duši, Mária Televízia nebo Zlodeji pamäti. 

 

Richard Müller (* 6. září 1961, Hlohovec) je synem herce Vladislava Müllera a herečky 

Elišky Müllerové. Jeho bývalou manželkou je televizní hlasatelka a moderátorka Soňa 

Müllerová, se kterou má syna Filipa a dceru Emu-Lujzu. Se současnou partnerkou 

Vandou Wolfovou má syna Markuse. 


