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Abstrakt
Tato práce pojednává o subkultuře techno, přesněji o jejím vlivu na
politickou a hodnotovou orientaci jednotlivce. Soustředí se přitom na
komparaci Berlína a Prahy. Jejím hlavním cílem je zjistit, zda tento vliv
existuje a případně ho popsat. V teoretické části definuji některé pojmy a
krátce zmiňuji několik přístupů ke studiu kultury a subkultur. Rozebírám
přístup chicagské školy, birminghamské školy, post-subkulturních studií,
ale i nejnovější trendy ve studiu subkultur. Dále na základě odborných
publikací v obecnosti popisuji vztah mezi příslušnictvím k subkultuře a
politickou či hodnotovou orientací jednotlivce. V metodologické části
práce poté načrtávám svou výzkumnickou pozici, stanovuji výzkumné
otázky a popisuji formální a etické stránky svého bádání. V části praktické
analyzuji provedené rozhovory, na základě kterých se prokazuje, že techno
subkultura opravdu může mít souvislost s politickou a hodnotovou
orientací jednotlivce. Věřím, že práce rozšíří povědomí o různých
názorových skupinách ve společnosti.

Abstract
My thesis is about techno subculture, more precisely about how it affects
individual’s values and political stances. It focuses on comparison of Berlin
and Prague. I define some concepts e.g. “culture” and “subculture” in
theoretical part and I analyse briefly different approaches to cultural and
subcultural studies. More specifically, I analyse approaches of Chicago
school, Birmingham school, post-subcultural studies and the newest trends
in subcultural studies. I also try to describe the relationship of belonging to
the subculture and individual’s political orientation on the basis of

academic publications. In the methodological part of my thesis I outline my
research position, I define research questions and I describe formal and
ethical aspects of my work. In the practical part I analyse the interviews
that prove the claim that belonging to the techno subculture can impact
individual's values and political stances. I believe my thesis can increase
the awareness of different opinion groups in society.
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Zdůvodnění výběru práce
Předložené téma bakalářské práce jsem zvolil předně z důvodu zájmu o
subkulturu techno, svou částečnou zainteresovanost v pražské i berlínské scéně a kvůli
známostem, které jsem za roky své aktivity v ní získal. Zmíněná subkultura, ač je v
České republice v posledních několika letech na vzestupu, zůstává dle mého názoru u
nás stále tématem málo zpracovávaným a odsunutým do pozadí především zájmem o
subkulturu freetekno, za kterou je také často zaměňována, pravděpodobně kvůli
policejnímu zásahu na festivalu Czechtek, o kterém tuzemská média informovala jako o
"technařském". Chci svou prací přispět k vysvětlení této mystifikace širší veřejnosti,
protože k záměně dochází často i na akademické půdě. Domnívám se, že popsání vlivu
subkultury techno na politické názory jejích členů může částečně pomoci k pochopení
stavu současné německé společnosti, k vysvětlení určitých trendů ve společnosti české a
celkově zlepšit povědomí o situaci a politických názorech mladých lidí v současné
Evropě. Města Berlín a Praha jsem zvolil i z důvodu tradice, kterou v nich subkultura
má. Berlín lze bezesporu považovat za hlavní město evropského techna a i v Praze
chodí na akce každý víkend už desítky let stovky lidí.

Předpokládaný cíl práce
Obecný popis vlivu subkultur na politickou orientaci jejich příslušníků. Jasné
vymezení a podrobný popis subkultury techno, který v českém akademickém prostředí
dosud chybí. Popis vztahu mezi příslušností k subkultuře techno a politickými názory
jejích členů. Komparace rozdílů v tomto vztahu mezi Berlínem a Prahou. Popis
politických aktivit členů subkultury. Popis toho zda a jakým způsobem se liší jejich
politické názory od většinové ho diskurzu.

Metodologie práce
V teoretické části se budu věnovat bibliografické a internetové rešerši. V
praktické části povedu rozhovory s členy subkultury (DJs, promotéři, návštěvníci akcí),
kdy každému položím sérii několika desítek otázek na téma politiky a s ní souvisejících
témat, a poté budu komparovat odpovědi tak, aby pokud možno vynikl rozdíl mezi
názory pražských a berlínkých technařů. Oslovím mezi pěti a deseti lidmi z každého
města. Také povedu pozorování přímo na místech akcí. Pomocí toho mám v úmyslu
zjistit případné rozpory mezi tím, co dotázaní budou tvrdit v rozhovorech a tím, jak to v
subkultuře ve skutečnosti vypadá a funguje.

Základní charakteristika tématu
V poslední době můžeme vidět zřetelný rozdíl mezi politickými názory obyvatel
Německa a ostatních členských států Evropské unie především v oblasti imigrační
politiky. Zvláště mladí lidé v Německu (a hlavně v Berlíně) jsou v posledních letech
výrazně levicově orientovaní, což se projevuje například tím, že pomáhají uprchlíkům
dobrovolnickou prací v místě prozatímních táborů, či jim poskytují potravu a přístřeší v
tzv. Refugees Welcome podnicích nebo na dobročinných akcích. Příslušníci subkultury
techno, která je v současné době v Německu velmi populární a masově rozšířená, jsou v
těchto iniciativách obzvlášť aktivní. Naproti tomu říci, že by v České republice byla
mezi mladými v módě levicová orientace, či dobročinná činnost se opravdu nedá. Ve
své práci budu zkoumat, jakým způsobem tyto aktivity subkultura motivuje v Německu
(zvláště v Berlíně) a zda můžeme stejnou iniciativu pozorovat u jejích českých
příznivců, kteří by se tím lišili od většinové tuzemské společnosti.

Předpokládaná struktura práce
Stať bakalářské práce bude mít praktickou a teoretickou část. V teoretické uvedu
příklady vlivu některých jiných subkultur na politiku a položím otázku, zda můžeme
podobný jev pozorovat také v případě subkultury techno. Dále subkulturu vymezím s
důrazem na její odlišení od subkultury freetekno, s níž je často a chybně ztotožňována a
uvedu znaky, jenž jsou pro subkulturu techno typické. V praktické části pak formou
rozhovorů s členy subkultury a pozorováním na místě akcí v Berlíně i Praze budu
zkoumat, jakým způsobem jejich příslušnost k ní formuje jejich politické názory.

Předpokládaná základní literatura
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Úvod
Pro téma práce jsem se rozhodl po několikáté návštěvě Berlína u přátel, kteří
poslouchají techno. Návštěvy akcí v Berlíně totiž byly diametrálně odlišné než jakékoli
akce v Praze. A to v jedné zásadní věci: Zatímco v Praze šlo obvykle jen o to zatancovat
si s přáteli na oblíbenou hudbu, v Berlíně vnímali všichni moji přátelé politiku a
aktivismus velmi vážně.
Skoro na každé takové akci byly plakáty manifestující nějaké názory a lidé tam
za ně aktivně agitovali. Tehdy jsem se rozhodl zkoumat, zda jde skutečně v Praze pouze
o zábavu a hudbu, nebo zda i u nás má techno kultura nějaký politický či aktivistický
přesah.
A o tomto pojednává i má práce. V její teoretické části napřed definuji některé
základní pojmy a budu se věnovat historii a současnosti výzkumu subkultur, abych je
dokázal správně zkoumat já. Také uvedu některé příklady subkultur, které vliv na
politickou orientaci jednotlivce určitě mají. V závěru teoretické části zběžně popíši
historii techna v Praze i Berlíně
V metodologické části položím výzkumné otázky a vyberu metodologii, kterou
poté použiji v praktické části. Také popíši svou pozici v rámci techno subkultury a
způsob, jakým jsem vybíral své respondenty.
V praktické části nakonec analyzuji výpovědi jednotlivých respondentů s obou
měst, jejichž medailonky lze najít v přílohách, stejně jako okruhy otázek, kterými jsem
se v rozhovorech zabýval.
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1 Teoretická část
1.1 Subkultura a kultura
Pro správné pochopení a přesné stanovení definice pojmu “subkultura” je
zásadní vymezit ho od pojmu “kultura”, protože oboje je silně provázáno. Zároveň
teoretický popis obou termínů považuji za důležitý výchozí bod pro praktickou část své
práce.

1.1.1 Kultura
Kultura je nedílnou součástí každé lidské společnosti na celém světě. Právě
proto, že vznikala a vyvíjela se na mnoha velmi odlišných místech, je nesmírně složité
stanovit její jasnou, a přitom obecně použitelnou definici. Ve významu alespoň částečně
podobnému tomu, jak ji chápeme dnes, slovo poprvé použil M. T. Cicero v Tuskuských
hovorech v 1. století před naším letopočtem, když filosofii označil jako „kulturu ducha“.
Tedy ve zkratce: Čím více kulturní jsme, tím více roste i naše vzdělanost. Pojem tedy,
chápán takto, v sobě nese silnou hodnotící funkci.(Smolík, 2010, s. 26) Tak se také na
kulturu nazíralo až do 19. století. Kulturnosti mohli dosáhnout jen příslušníci vyšších či
vzdělanějších tříd obecně byla považována za protiklad k anarchii a vládě nevzdělaných
mas.(Barker, 2004, s. 96)
Až konec 19. století přinesl změnu v chápání kultury, která ve své podstatě
přetrvává dodnes. Z dnešního pohledu je vytvářena „paletou textů, praktik, a
významů generovaných každým z nás v průběhu života.“(Barker, 2004, s. 96)
Kulturní nejsou tedy jen vzdělaní příslušníci vyšších tříd, ale i „obyčejní“ lidé. Takové
pojetí kultury bývá označováno jako antropologické. Antropologický pohled přinesl
také její odštěpení od konceptu umění a napomohl legitimizaci jejího studia.(Barker,
2004, s. 96)
Následné studium přineslo desítky různých, či přímo protichůdných definic
kultury. Přes značné rozdíly mezi nimi lze ovšem nalézt jeden bod, na kterém se
v podstatě všichni vědci shodnou. Je totiž chápána jako něco zásadně odlišného od
přírody, případně jako její naprostý opak. Kultura je tedy všechno to, co nevzniká
samovolně, ale je vytvářeno člověkem, případně společností.(Petrusek et al., 1992, s.
32)
Paradoxní je, že ani lidská rasa bez ní nemůže existovat. Díky kultuře se totiž
vyrovnáváme s hrozbami okolního světa nikoli přizpůsobením se jim, ale naopak
upravením okolního prostředí tak, aby nám vyhovovalo. Abychom tohoto dosáhli, je
klíčová i mezilidská komunikace pomocí symbolů (například mluvený jazyk, písmo),
které se tak rovněž stávají součástí kultury, a ta je tímto předávána následujícím
generacím. Tak probíhá proces enkulturace.(Petrusek, 2009, s. 74 – 75)
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Tyto symboly jsou pro chápání kultury naprosto zásadní. Definujeme je jako
„jakýkoliv znak obdařený obecným či abstraktním významem, a znak je zase
zrakový či sluchový podnět, často zvuk či vizuální obraz, který znamená něco
určitého“(Murphy, 1989, s. 31) Například červená na semaforu je znak i symbol.
Kultura tedy může být interpretována jako systém takových symbolů, které jsou navíc
typické pro danou společnost.(Murphy, 1989, s. 33) Vždy se ovšem stávalo, že si určitá
část takového společenství přisvojila vlastní systém symbolů, který byl naschvál odlišný
od toho majoritního. V průběhu 20. i toho současného století byl takový přístup typický
zejména pro mládež.

1.1.1.1 Kultura mládeže
V prvé řadě je třeba si uvědomit, že mládež není nějakou objektivní biologickou
univerzálií, ale sociálním a kulturním konceptem, který se mění v závislosti na tom kdo,
kdy a za jakých podmínek ji definuje.(Barker, 2004, s. 97) Mládež jako sociologický
pojem se zrodila až s příchodem moderní společnosti, která svými výdobytky umožnila
mladým chodit do školy místo do práce a vytvořila tak prostor mezi dětskou plnou
závislostí na rodině a zodpovědností dospělosti. Specifická kultura mládeže tak mohla
začít vznikat.(Barker, 2000, s. 377)
Rozvoj kultury mládeže začal být markantní zejména po druhé světové válce
s rozvojem masmédií a průmyslu, jehož část se začala na mladé přímo specializovat a
jejich identitu tím při tom částečně také vytvářela. Nejprve byli adolescenti vnímáni
čistě jako opozice vůči dospělému světu, později se na ně začalo nahlížet jako na
přirozenou součást společnosti, kterou dospělí prostě jen nemohou plně pochopit. Tento
zlom ve vnímání začal být patrný hlavně v šedesátých letech minulého století.(Petr
Macek, 1999, s. 41)
Tento nový sociologický konstrukt mládeže s sebou však nesl také některé
negativní skutečností. Adolescenti se ve svém životním prostoru, který byl celkem
striktně oddělen od dospělých, někdy začínali cítit nepřijímaní a bez vlivu na dění
kolem nich. To, že se na ně nekladla v podstatě žádná zodpovědnost ústilo často
v hédonistické chování a pocit znuděnosti. Za hlavní a často jediné přijatelné aktivity
pro mládež bylo v minulosti považováno vzdělávání a sport. A právě nedostatek jiných
smysluplných aktivit pro adolescenty pravděpodobně vedl k rozvoji subkultur, kterými
se budu zabývat v následující kapitole.(Petr Macek, 1999, s. 41)

1.1.2 Subkultura
Subkultury mládeže tedy, jak je zřejmé z předchozího textu, původně vznikaly
jako reakce mládeže na prostředí moderního světa. Dospívající utíkali od majoritní
společnosti dospělých do uzavřených skupin a vytvářeli tak určité podkategorie kultury,
jež se postupem času staly terčem zájmu akademiků z oblasti sociologie i jiných
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sociálních věd. Problémem stejně jako u kultury zůstává značná složitost stanovení
jasné definice. Je to i tím, jak se koncept měnil v čase. Výsledkem toho je názorová
roztříštěnost a někdy opět až protichůdnost těch, kdo se o definici snažili. Jednoduše
řečeno, co autor, to alespoň částečně typický přístup. V následujících několika
odstavcích představím dle mého nejpřínosnější definice a poté popíši, jak se postupem
doby měnily.
Jedním z prvních, kdo použil slovo subkultura ve významu alespoň trochu
podobnému tomu, jak ho známe dnes, byl Milton M. Gordon. Ve své eseji „The concept
of the sub-culture and its application“ z roku 1947 tvrdí, že úkolem každé vědy je
rozebírat dané téma na menší části – tedy kulturu na subkultury. Termín sice definuje
značně odlišně, než je dnešní diskurz (například jí vnímá pouze nacionálně – jako
podskupinu uvnitř národa, oproti dnešku, kdy bývají subkultury spíše transnacionální),
avšak jeho postřehy jsou stále v mnohém přínosné. Asi nejdůležitější je to, že označil
subkulturu slovem komunita, avšak oddělil ji od pojmů jako třída, etnická skupina či
náboženská skupina.(Gelder et al., 1997, s. 40)
Subkultura je ale také, stejně jako kultura obecně, soubor určitých symbolů,
které si nějaká skupina lidí přivlastní a dá jim významy a konotace. Často se stane, že
tyto symboly existovaly dávno před vznikem subkultury samotné a lidé v rámci ní je
začnou pouze vnímat jinak, než bylo do té doby obvyklé. Z čistě praktických věcí jako
je spínací špendlík, špičatá bota či motorka se tak stávají znaky charakteristické pro
nějakou konkrétní subkulturu.(Hebidge, 1979, s. 26) Tomuto novému spojení původně
nezávislých objektů tak, aby dávaly společně nový význam se říká brikoláž.(Baker,
2004, s. 29)
Nevýhodou těchto jasných subkulturních symbolů, které má například punk
(křivák, „číro“, spínací špendlík) je, že bývají poté v médiích spojeny s určitým
(deviantním) chováním.(Hebidge, 1979, s. 143) Jakmile se o subkultuře píše v médiích,
začne se měnit samotná její podstata, přičemž se ztrácí autentičnost.(Thorton, 1995, s.
116) „Mladí lidé, kteří si vyberou některou kulturu mládeže za svou, jsou tak
zároveň prostřednictvím zobrazení v televizi a tisku navráceni na místa, kam podle
běžného rozumu patří. Tímto nekončícím léčebným procesem se obnovuje
narušený pořádek a subkultura je integrována jako osvěžující divadlo uvnitř
dominantní mytologie.“(Hebidge, 1979, s. 144)
Zcela ojedinělý a nesmírně důležitý význam má přitom pro subkultury mládeže
hudba. Vyjadřuje hodnoty, názory a pocity lidí v rámci ní. Místa, kde se hudba
preformuje (festivaly, rave party, koncerty) jsou také místem, kde dochází k utužování
vztahů v rámci subkultury a navázání známostí nových. Mladí často k subkultuře
přilnou právě díky hudbě. Pokud ji přitom aktivně sami tvoří či alespoň reprodukují,
získají v rámci subkultury určitou sociální prestiž. Navíc je to pro ně jedinečná forma
sebeprezentace.(Macek, 1999, s. 41)

7
Vlastní hodnotový žebříček, či určitá artikulovaná politická agenda může může
být také charakteristická pro určité subkultury. „Myšlenka subkultury má radikální
politické dimenze a cíle a ty (...) mohou vyrůstat buď z progresivních, nebo
reakčních politických postojů.“(Jenks, 2004, s. 129) Subkultura se tedy za určitých
podmínek může změnit až v kontrakulturu.(Jenks, 2004, s. 130). Je ovšem nutno dodat,
že existují i subkultury (Surfeři, Meatheads), které se politikou vůbec nezaobírají.

1.1.2.1 Kontrakultura
Již zmíněný pojem kontrakultura je spojen s minoritními skupinami, které negují
mainstreamovou či dominantní kulturu. Na této negaci přitom její příslušníci staví svou
identitu. To je také hlavní rozdíl oproti subkultuře, která, ač může vyznávat hodnoty
odlišné od většiny, tak je přímo nepopírá.(Barker, 2004, s. 93)
Vědci z CCCS, o nichž budu mluvit obsáhleji v jedné z dalších kapitol své práce,
označili subkultury za fenomén typický pro mládež z nižší „working class“ třídy. Ta se
formovala do skupin, které držely pohromadě určité rituály, pomocí kterých se jejich
členové snažili bránit tlaku ze strany hegemonní kultury. Kontrakultury pak dle definice
CCCS byly spíše záležitostí středních tříd, které sice byly součástí této dominantní
kultury, ale podrobovaly ji kritice a požadovaly změnu.(Muggleton et al., 2003, s. 14)
Termín byl prvně spojován s hnutím hippie ve Spojených státech amerických 60.
let minulého století. Tato kontrakultura zároveň ovlivnila některé významné postavy
kulturálních studií, o kterých píšu v následujících odstavcích.(Barker, 2004, s. 93)
Pojmem se zároveň budu zabývat i v praktické části práce, kdy stanovím, zda je
současné techno spíše subkulturou či kontrakulturou.

1.2 Historie přístupu k subkulturám
Rozlišujeme tři školy, které se studiem subkultur nejvíce zaobíraly. Za prvé
školu chicagskou, za druhé školu birminghamskou, jež je spjatá s Centrem pro současná
kulturální studia (CCCS), a za třetí post-subkulturní teorií, která je kritická částečně
vůči chicagskému přístupu, ale zejména vůči tomu birminghamskému. Všechny
zmíněné školy v několika dalších odstavcích rozeberu.

1.2.1 Chicagská škola
Termín „chicagská škola“ byl zaveden jako označení pro skupinu sociologů,
kteří měli společnou představu o společnosti a kultuře. Jak samotné označení směru
napovídá, mnoho z nich získalo vzdělání na Chicagské univerzitě, kde byla roku 1892
založena vůbec první sociologická katedra na celém světě. Vědci, kteří v rámci ní
působili, používali při svých výzkumech takřka výlučně kvantitativní empirickou
metodu, pomocí které zkoumali například to, jak určité minoritní skupiny lidí vnímají
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sebe sama a jak moc je to v rozporu s tím, jak na ně nahlíží majoritní společnost.(Gelder
et al., 1997, s. 11)
Tito vědci se tedy jako první komplexněji na akademické půdě zabývali
„subkulturami“. Je třeba si ovšem uvědomit, že tehdy tento pojem označoval lidi
„divné“, myšleno na spodku společnosti či mimo ní. Tedy jedince nějakým způsobem
vykořeněné z dominantních struktur společnosti. (Kolářová et al., 2011, s. 18) Dle
Chrise Jenkse (2004, s. 92) zároveň chicagská škola pozdvihla život těchto lidí tím, že
je zkoumala jejich vlastní optikou, nikoli očima „slušných občanů“, kteří je odsuzovali
bez řádného pochopení sociální a vůbec životní situace. Tento vhled je asi největším
přínosem sociologů z Chicaga.
Nutno říci, že sociologové chicagské školy významně přispěli také k rozvoji
kriminologie. Popsali totiž motivace a určité charakterové rysy lidí, kteří trestnou
činnost páchali. Například objevili, že lidé na okraji společnosti frustrovaní tím, že
nemohou dosáhnout cílů, které jsou střední třídou označovány jako životní úspěch, si
vytvářejí cíle vlastní. S těmito životními cíli souvisí i vlastní systém hodnot či symbolů
a znaků.(Válková et al., 2005, s. 85) A díky těmto skutečnostem se tyto „polozločinecké“ organizace dají označit za první subkultury.

1.2.1.1 Texty chicagské školy
Jeden z prvních a nejzajímavějších textů chicagské školy „The City“ napsal
sociolog Robert Ezra Park (1915). Kritizuje v něm dosavadní, podle něj příliš
historický, pohled antropologie na svět a její metody přitom aplikuje na moderní
velkoměsto. Zvláštní pozornost pak věnuje městským komunitám, které se tvoří v rámci
různých „sousedství“ a „v sociální a politické organizaci města jsou to ty nejmenší
jednotky“(Gelder et al., 1997, s. 17)
Další (E. W. Brgess a L. Wirth) považovali velkoměsto za „výzkumnou
laboratoř“, kde je možné pozorovat různé jevy, které lze potenciálně vztáhnout na celou
moderní společnost,(Smolík, 2010, s. 60) a podnikali četné výzkumy v terénu. Dalším
takovým byl Paul G. Cressey, který v roce 1932 velmi podrobně popsal život
v subkultuře tanečnic nočního Taxi klubu, hlavně se soustředil na společenský úpadek,
který postupem času zažívají.(Gelder et al., 1997, s. 28)
Pro první generaci chicagské školy jsou výzkumy v terénu nejvíce typické. Ač
vědci své závěry někdy až příliš generalizovali, povedlo se jim objasnit některé neduhy,
kterými tehdejší Chicago trpělo. Kupříkladu vysvětlili, proč se v některých čtvrtích
velkoměsta děje statisticky více kriminality, než jinde.(Smolík, 2010, s. 60) Politickým
aspektem subkultur se však významněji zabývala až birminghamská škola a její
Centrum pro současná kulturální studia, již se budu věnovat dále.
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1.2.2 Birminghamská škola a CCCS (Centrum pro současná
kulturální studia)
Studium kultury a subkultur se dlouho vyhýbalo institucionálnímu zakotvení. Až
zformování Centra pro současná kulturální studia při Birminghamské univerzitě v roce
1964 přineslo pro tuto vědní oblast formální akademický orgán.(Barker, 2000, s. 6)
CCCS bylo střediskem postgraduálního vzdělávání nejprve pod vedením Richarda
Hoggarta, později od roku 1968 byl „šéfem“ Stuart Hall. Právě pod jeho vedením byly
kulturální studia zformovány jako zřetelná a svébytná vědní oblast. Po CCCS
následovaly další institucionální základny v různých částech světa, vedoucí úlohu v této
problematice však měla Birminghamská univerzita až do konce osmdesátých let, kdy se
stále zřetelněji začaly projevovat chyby, kterých se vědci v rámci výzkumu dopustili.
Pod palbou kritiky sice CCCS v roce 1990 zaniklo, z jeho objevů a přístupů však
kulturální studia čerpají dodnes.(Barker, 2004, s. 30)
Vědci z Birminghamské univerzity byli prvními, kdo začal subkultury nazírat
jako výsostně politické. Od samého počátku při tom byli ovlivněni zejména politikou
organizované levice. V diskurzu CCCS se kloubil novolevicový marxismus
s feminismem, strukturalismem a sémiotikou. Hlavní motivací práce akademiků byla
frustrace z tehdejšího britského vysokoškolského systému, který kladl „výslovný důraz
na klasický kánon a velké tradice myšlení“. (Edwards, 2007, s. 104) Všichni autoři
usilovali o zasazení kultury pracující třídy do oblasti univerzitního výzkumu.(Edwards,
2007, s. 104 – 106)
Marxismus se svým konceptem třídy je obecně považován za nejdůležitější
teoretické paradigma v době počátku institucializovaného výzkumu kultury. Vědci z něj
čerpali akademickou oporu, nebáli se ho ale ani částečně kritizovat. Marxismus jako
takový zdůrazňuje determinující roli materiálních a historických okolností lidské
existence. Zásadní pro kulturální studia je tedy Marxův pojem společenských tříd, které
jsou v neustálém konfliktu. S tímto sociálním antagonismem pracovali i vědci
z CCCS.(Barker, 2004, s. 110 – 112) Subkultury tedy zřejmě nazírali jako určitý výraz
odporu „nižší“ třídy proti té vládnoucí.
Diskurz CCCS se poněkud změnil s nástupem Stuarta Halla do vedení. Ten
mimo jiné proslul tvrzením, že jakákoli intelektuální činnost je zároveň politická. Vždy
se snažil pracovat s nejnovějšími myšlenkami a ve svých pracích se zabýval hlavně
nižšími společenskými třídami. (Edwards, 2007, s. 106) V jeho vědecké činnosti je
velmi důležité využití poststrukturalistického přístupu, který díky němu v CCCS začal
být rovnocenný s marxismem. Do kulturálních studií zavedl například
poststrukturalistický koncept différance. Autorem konceptu je filosof Jacques Derrida.
Jeho pomocí kritizuje západní logocentrismus a fonocentrismus, když říká, že význam
slov se stále mění a nelze jej nikdy zafixovat.(Barker, 2004, s. 41) Hall pojmem popsal
identitu jedince jakožto diskurzivní a měnící se konstrukci,(Barker, 2004, s. 155) kterou
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hegemonní ideologie sama pomáhá vytvářet například pomocí masmédií.(Edwards,
2007, s. 111)
Pojem hegemonie je pro birminghamskou školu kulturálních studií obecně
zásadní. Hall tímto termínem označuje „situaci, v níž dočasné spojenectví jistých
sociálních skupin může prosazovat totální společenskou autoritu nad jinými,
podřízenými skupinami, a to nikoli donucením (...), ale vytvářením a uzavíráním
konsenzu, takže se moc dominantních tříd jeví jako legitimní a
přirozená.“(Hebidge, 1979, s. 14) Podřízené skupiny jsou tak drženy v určitém
ideologickém prostoru, který je vydáván za jediný legitimní.
Akademici z CCCS tedy nazírali na členy subkultur jako na odpadlíky od této
hegemonní kultury. Podle nich tehdejší subkultury mladých jako teds, mods, skinheads
a o něco později punk vytvářeli vůči ní určitou formu rezistence, přičemž se jejich
příznivci rekrutovali téměř výlučně z řad mládeže náležící k dělnické třídě. Jelikož tedy
majoritní kulturou pohrdali, snažili se vytvořit si svůj specifický systém hodnot a
symbolů, kterými by se od ní odlišili a získali v rámci ní „svůj“ sociální prostor
(hegemonní kulturu přitom přímo zničit nechtějí). (Barker, 2004, s. 381) Tak se
vyvinuly znaky prvních skutečných subkultur.

1.2.2.1 Texty birminghamské školy
Za základní kámen, či jakousi „bibli“ CCCS lze považovat knihu „Resistance
through rituals“, psanou kolektivem autorů a editovanou Stuartem Hallem a Tonym
Jeffersonem (1975). Kniha se soustředí hlavně na popis subkultur v poválečné Velké
Británii, zejména pak teds, mods, skinheads a reggae. Uvádí přitom do kulturálních
studií stěžejní pojmy jako je třída či styl.
Jedním z nejzajímavějších textů, jenž dle mého určitě stojí za zmínku, je „Girls
and subcultures“ od Angely McRobbie a Jenny Garber (1975), který se celkem
revolučně zaobírá výhradně ženským pohledem na věc. Popisuje přitom, jakou má
„něžné pohlaví“ možnost se v tehdejších subkulturách prosadit. McRobbie a Garber tak
přinášejí do kulturálních studií, dosud omezených na třídní pohled na věc, také
gender.(Gelder et al., 1997, s. 112 – 121)
Další zcela zásadní knihou pro CCCS je „Subculture: The meaning of style“ od
Dicka Hebidge (1979). V knize na koncept subkultury aplikuje teorii mýtů a znaků
Rolanda Barthese a ustanovuje přitom pojem hegemonie, o kterém jsem již hovořil.
Jeho práce také přináší do kulturálních studií rasovou problematiku, která byla do té
doby opomíjena.
Posledním textem, který zmíním, je „Defending ski-jumpers: a critique of
theories of youth subcultures“ od Garyho Clarka (1981), jenž vyšel v rámci CCCS.
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Zajímavý je hlavně svým kritickým postojem vůči birminghamské škole. Rozeznává
přitom tři konkrétní potíže. Zaprvé se mu nelíbí, že nebere dostatečně v potaz
„dynamické členství v subkultuře“. Předchozí výzkumy se dle něj až příliš zaobíraly
„víkendovými akcemi“ subkultur a nebraly přitom v potaz, zda se s nimi jejich členové
ztotožňují i v každodenním životě. Za druhé mu vadila přílišná generalizace hegemonní
společnosti, která je dle něj členitější, než se autorům CCCS zdálo. A za třetí kritizuje
pojem „styl“, který vědci birminghamské školy (například D. Hebidge) pozvedli na
úroveň objektivní kategorie, kterou být nemá.
Clarkova kritika byla sice jedna z prvních, následovalo ovšem mnoho dalších,
což, jak bylo již výše zmíněno, vyústilo v konec CCCS a v nástup tak zvaného postsubkulturního přístupu. Tím se budu zaobírat v následujících odstavcích.

1.2.3 Kritika CCCS a post-subkulturní přístup
Jak doba postupovala, začaly se ukazovat chyby, kterých se vědci z CCCS
dopustili. Jednu z nejpřínosnějších kritik přinesl David Muggleton. I když uznává
celkový přínos CCCS, vidí v jeho metodách značné nedostatky. Sám jako mladý punker
totiž subkulturou aktivně prošel, přičemž studoval i některá zásadní díla birminghamské
školy. Vadilo mu právě to, že se její autoři až příliš soustředili na konstruování
obecných teorií namísto toho, aby prováděli aktivní terénní výzkum, který by jim o
subkulturách pověděl nesrovnatelně více.(Muggleton, 2000, s. 1 – 7)
Další zase kritizovali příliš úzký záběr akademiků z CCCS, kteří se zabývali jen
britskými subkulturami, navíc pouze v té době (hlavně 60. a 70. léta, kdy byla mládež
velmi kritická k establishmentu) a vyvodili z toho až moc obecné závěry. Nebrali navíc
v potaz lidi mladší šestnáctí a starší dvaceti jedna let. Jejich zájmu tak zcela unikal
například čtyřicetiletý punker.(Bennet a Kahn-Harris, 2004, s. 9) Chybou bylo i pojetí
subkultur jako třídně determinovaného boje mládeže proti hegemonní společnosti.
Muggleton si například všiml, že existují i subkultury, ve kterých se prolínají různé
třídní příslušnosti, a které dokonce nemusí mít žádné (ani nevědomé) politické aspirace.
(Muggleton et al., 2003, s. 7) Například sběratelé modelů letadel. Vědci z CCCS
jednoduše neviděli, že se někteří stávají členy subkultury pouze pro potěšení. (Bennet a
Kahn-Harris, 2004, s. 8)
S novými znalostmi o subkulturách se dokonce objevily i pokusy dát jim nový
název. Nejvíce se uchytil koncept „nových kmenů“. Ten měl více vystihovat fluiditu
subkultur v té době. Členství v těchto nových kmenech souviselo více s momentálním
vkusem, prostým pocitem sounáležitosti a empatické družnosti, než s genderem, třídou
nebo rasou. (Bennet a Kahn-Harris, 2004, s. 13) Za klasický případ takového uskupení
lze považovat rave scénu 90. let minulého století. S odporem proti nějaké majoritě totiž
neměla nic společného a její členové se scházeli pouze kvůli tanci a dionýsovskému
veselení se. „Rave proto nelze analyzovat pomocí klasické teorie subkultury, neboť
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v neskrývané apolitičnosti se snaží o útěk s každodenního života, oslavu společného
prožívání slasti a euforie.“(Kolářová et al., 2011, s. 25)
S post-subkulturním přístupem a kmeny souvisí i pojem „kulturní kapitál“,
popřípadě „subkulturní kapitál“. S konceptem kulturního kapitálu přišel v roce 1984
Pierre Bourdieu. Jedná se o určitý systém společenské hierarchie, kdy peníze samotné
nejsou znakem příslušnosti k nějaké třídě. Osoba, která chce být součástí vrstvy
bohatých musí mít také určitý vkus, vzdělání, vyjadřování a podobně.(Pierre Bourdieu,
1979, s. 53 – 54)
Subkulturní kapitál pak v návaznosti na Bourdieua uvedla a definovala jedna ze
zakladatelek post-subkulturního přístupu samotného, Sarah Thorton. Ve své knize
z roku 1996 si všímá proměny znaků jednotlivých nových kmenů, s nimiž jejich členové
musí držet krok. Zjednodušeně čím více „hip“ jste a víte, co je zrovna v módě ve vaší
subkultuře, tím více tohoto subkulturního kapitálu máte a tím výše v rámci ní
postupujete. „V mnoha aspektech ovlivňuje postavení mladých, jako jeho
ekvivalent působí na dospělé“(Thorton; 1995, s. 11)(ekvivalentem je myšlen kulturní
kapitál). Tento přístup je velmi odlišný od CCCS, které subkultury nazíralo jako
neměnné.

1.2.4 Kritika konceptu kmenů a post-subkulturního přístupu
Koncept nových kmenů, který nazíral tehdejší subkultury až příliš hédonisticky a
apoliticky, byl poději podroben kritice. Nebylo totiž pomocí něj možné vysvětlit
politicko-kulturní aktivismus mladých. Například Graham St. John popsal příklad
techno-anarchistických soundsystémů, jejichž příznivcům kromě vzájemné
sounáležitosti a zábavy záleželo i na protestu proti majoritní kultuře. Kloubily tak
v sobě jak koncept klasických subkultur, jak je vidělo CCCS, tak i koncepci nových
kmenů a tvořily tak v rámci těchto studií dosud nevídaný třetí syntetický
proud.(Muggleton et al., 2003, s. 65 – 83)
Dle Richarda Kahna a Douglase Kellnera hlavní roli v politizaci nových kmenů
sehrál internet. Ten totiž slouží jako nástroj mobilizace takového počtu účastníků, jaký
dříve neměl obdoby. Také je skrze něj případně možno propagovat subkulturní politický
manifest a získávat pro něj nové příznivce, nebo prostě „jen“ artikulovat své názory do
veřejného prostoru. Díky internetu mnoho subkultur začalo být znovu politicky
aktivní.(Muggleton et al., 2003, s. 299 – 315)
V praktické části se budu věnovat tomu, zda je současná pražská a berlínská
techno scéna spíše hédonistickým kmenem, nebo zpolitizovanou subkulturou. Nejdříve
se ale o vztahu politické orientace jednotlivce a jeho příslušnosti k subkultuře rozepíši
teoreticky na následujících odstavcích.
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1.3 Vliv subkultury na identitu a politickou orientaci jednotlivce
V textu výše je několikrát zmíněno, že subkultury jsou především záležitostí
mladých, respektive doby dospívání, neboli adolescence. S tou je spojován také proces
utváření vlastní identity a hodnotového žebříčku. Někteří autoři to považují dokonce za
základní úkol období adolescence. Ve zkratce při dospívání přecházíme most mezi
„dětskou morálkou“, která má jasně nastavené mantinely zvenčí od rodičů či jiných
blízkých a „osobní morálkou“, kdy se přesvědčení o tom, co je dobré, či špatné, značně
personalizuje a případně i dostává do konfliktu s „oficiální“ společenskou
morálkou.(Macek, 1999, s. 67)
Zmíněný morální vývoj je těsně navázán na utváření vlastní hodnotové a
světonázorové orientace.(Macek, 1999, s. 68) Hodnota je „něco, co je pro nás
vzhledem k ostatním fenoménům cenné a významné“.(Barker, 2004, s. 67) Ze své
podstaty má souvislost s politickými názory jednotlivce.(Barker, 2004, s. 69) Směr
rozvoje hodnotového žebříčku záleží na kombinaci jednak vrozených předpokladů, ale
také sociálních zkušeností, mezi které může patřit i členství v subkultuře. Je třeba si
rovněž uvědomit, že toto formování světonázoru v době adolescence nemusí být
kontinuální a může se značně měnit dle okolností. Na druhé straně má velký vliv na
pozdější život až do smrti člověka.(Macek, 1999, s. 69)
V době dospívání, jak už bylo řečeno, se dostává naše personální morálka do
rozporu s tou obecně uznávanou. Subkultura může v tomto procesu dát této deviaci
ideologii a formu. V podstatě nabízí svému potencionálnímu členovi možnost
identifikace s určitým hodnotovým žebříčkem, který je odlišný od většinového. Tento
jedinec ho poté promítne ho do své identity. Subkultura se tak často stává výrazným
aktérem v procesu „sekundární socializace“ a přináší do života dospívajícího jiné
hodnoty, než rodina či škola.(Brake, 1987, s. 17)
Tento proces může mít ale za výsledek formování názorů značně extrémních, až
pro společnost rizikových. Za všechny bych uvedl nacionalismus a s ním většinou
spojený rasismus, vypjatý feminismus či jiný politický radikalismus. Členství
v subkultuře může být dokonce motivem k násilí na příslušnících jiné etnické nebo
názorové skupiny.(Smolík, 2010, s. 45) Může tedy vést k páchání trestné činnosti či
členství v extremistické organizaci.(Kolářová et al., 2005, s. 278)
Na druhou stranu je ale ve skutečnosti člověk limitován při výběru subkultury
společenskou třídou, z níž pochází a vzděláním, které se mu dostalo.(Brake, 1987, s. 15)
Kupříkladu výše zmínění vědci CCCS věřili, že subkultury jsou výsadním fenoménem
mládeže dělnické třídy, kteří se chtěli bouřit proti establishmentu a kultuře rodičů. Tento
mechanismus funguje zjevně tak trochu naopak, než jsem popisoval v předešlých
odstavcích – ke členství v subkultuře je potřeba určitého společenského postavení a
specifických názorů.(Gelder et al., s. 100)
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Dnes vědci sice nepodceňují význam třídy, vzdělání, zaměstnání, či jiných
socioekonomických faktorů, za hlavní příčinu vstupu člověka do subkultury však
považují vkus. Zdůrazňují, že „pro alternativní životní styl se člověk rozhoduje
dobrovolně, styl je založen na subjektivní volbě ovlivněné obvykle hodnotovými
orientacemi jedince. V pozadí stojí určité hodnoty, kvůli nimž je jedinec ochoten
podstoupit projevy nelibosti či až zamítnutí od svého okolí.“(Kolářová et al. 2011; s.
36) Společný pohled na svět tak funguje jako základní kámen dnešních subkultur. Je
zdrojem identity v rámci skupiny, ale i poznávacím znamením navenek. Dle tohoto
přístupu se tedy člověk stává členem subkultury na základě své politické a obecně
hodnotové orientace.(Kolářová et al. 2011, s. 35) Nebo, například v případě subkultury
sběratelů známek, čistě na základě estetického vkusu.
Jak ovšem zjistili vědci post-subkulturního přístupu, hranice mezi jednotlivými
subkulturami se postupně rozostřují a člověk dokonce může být členem několika skupin
najednou, přičemž nemusí mít nějak vyhraněný pohled na svět. V následujících
odstavcích ale uvedu příklad některých subkultur, které spojitost s politikou nepochybně
mají. V praktické části potom budu zjišťovat, jak jsou na tom v této oblasti příznivci
subkultury techno.

1.3.1 Hardcore a straight edge
Hardcore se zrodil v USA poté, co někteří punkeři začali být frustrovaní
z narůstající komercializace scény. Nově odštěpený styl si z punku vzal tvrdou hudbu a
anti-systémovost, namísto destrukce z principu a nihilismu je však pro něj typický
aktivní přístup k řešení problémů a politická angažovanost.(Smolík, 2010, s. 182) Slovy
sociálního antropologa a dlouholetého člena subkultury Boba Kuříka: „Politika patří
do hardcoru jako cihla do zdi.“(Veselý et al., 2012, s. 305)
Důkazem tohoto tvrzení je mimo jiné i kampaň „Good night white pride“, která
z prostředí této scény pochází. Kampaň původně vznikla jako reakce na pokusy
neonacistů infiltrovat subkulturu hardcore. Její členové tak dali jasný signál, jaký na to
mají názor a začali ze svých akcí „nácky“ systematicky vyhazovat. Gnwp se ale
postupně stalo záležitostí trans-subkulturní. (Veselý et al., 2012, s. 306) Velmi Obecně
lze říci, že hardcore je politicky orientovaný doleva. Jeho členy často zajímají témata
jako lidská práva, ochrana zvířat a přírody či antifašismus. Také většinou odmítají
elitářství, rasové, genderové a jiné nesnášenlivosti a korporace (Některé jeho proudy
dokonce kapitalismus obecně).(Smolík, 2010, s. 82 – 84)
Za součást subkultury bývá označován i životní styl „straight edge“, jehož
přívrženci odmítají jakoukoli formu závislosti (alkohol, drogy, cigarety, ale může to být
klidně i konzumace masa).(Smolík, 2010, s. 83 – 84) Obecně se jeho přívrženci snaží
nebýt součástí masy, nebýt takoví, jaké je společnost chce mít. Není tedy překvapením,
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že se z jejich řad rekrutuje nebývalé množství politických aktivistů.(Veselý et al., 2012,
s. 473 – 480)

1.3.2 Ultrapravicoví skinheads
Skinheads je subkultura, která čerpá z odkazu britské dělnické mládeže počátku
druhé poloviny minulého století. Charakteristická je pro ně jednak jejich vizáž (holá
hlava, vysoké pevné boty, pracovní oblečení), dále většinou manuální profese a částečně
i příležitostné (například po fotbalových zápasech) násilné chování. Hudebně sice
vycházejí z punku, názorově se však od punkerů liší například důrazem na kult
mužnosti, tradiční hodnoty a patriotismus. Velmi medializovanými znaky subkultury se
stal také rasismus, používání nacistických symbolů a nacionalismus. Ačkoli je faktem,
že značná skupina skinheads je apolitická, či dokonce protirasistická, jejich
ultrapravicová složka je a vždy byla nedílnou součástí scény.(Smolík, 2010, s. 135)
Extremistická složka je proslulá „hajlováním“ na svých akcích, násilnostmi vůči
etnickým menšinám (hlavně romům) a nesnášenlivostí vůči homosexuálům. Ačkoli
ultrapravicoví skinheads politikou obecně spíše pohrdají, či deklarují svůj nezájem o ni,
svými názory značí opak. Zdůrazňují vlastenectví, a lásku k národu, s čímž se pojí také
patriotismus a odmítání multikulturní společnosti. Společným znakem je i odmítání
komunismu.(Kolářová et al., 2011, s. 159-199)

1.3.3 Freetekno
Freetekno se objevilo poprvé ve Velké Británii jako výraz odporu vůči
mainstreamové taneční muzice, vysokému vstupnému a DJským hvězdám. Hlavními
atributy jsou ilegální parties, které jsou pořádány mimo město (pokud to počasí jen
trochu umožní), nebo v opuštěných halách na jeho okraji. Spíše než definici subkultury
se freetekno blíží již zmíněnému kmenu. Členové jsou rekrutováni z nejrůznějších
společenských vrstev a i názorově je scéna dost pestrá. Největším pojítkem jsou právě
ilegální parties, které byly v samotné Británii velmi brzy zakázány, což mělo za
následek přesun části scény do jiných oblastí Evropy.(Kolářová et al., 2011, s. 87)
Velmi silně zapustilo freetekno kořeny v České republice, kde se vlivem
okolností stalo nejmedializovanější subkulturou elektronické hudby.(Kolářová et al.,
2011, s. 87) I proto se zde ostatně freeteknu věnuji, ačkoli jsou jeho politické aspirace
relativně malé. Velká část tuzemských obyvatel, a dokonce i akademiků (srov. Řeháček
2008, Zeman 2009, Kratochvílová 2015) ho totiž ztotožňuje s pojmem „techno“, což je
zásadní chyba. Co je techno a jak se liší od freetekna uvedu v následující kapitole,
předtím však krátce rozeberu politické názory větší části „teknařů“.
Dá se říci, že praktikují to, o čem někteří levičáci jen prázdně mluví. V podstatě
zakládají alespoň částečně soběstačné komunity a bojují se systémem tím, že si na
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určitý čas přivlastnili část „jeho“ prostoru. (Veselý et al., 2012, s. 63) S tím souvisí i
odpor vůči represivní složce státu. Členové subkultury jsou propagátoři hesla A.C.A.B.
(all cops are bastards). Velký důraz je kladen i na osobní svobodu, například právě k
tomu obývat určitý prostor. Buďto načas ve formě party, nebo nastálo jako squat.
Obecně by se daly v subkultuře vysledovat i antiglobalizační názory, namířené proti
světovému ekonomickému systému a obsahující prvky anarchismu.(Kolářová et al.,
2011, s. 115)

1.4 Subkultura techno – historie a současnost
Techno se poprvé objevilo na počátku 80. Let v americkém Detroitu, když
afroameričtí hudebníci jako Derrick May či Juan Atkins přestali v house music(Smolík,
2010, s. 236 – 237) což je jemnější a melodičtější odnož elektronické hubby vzniklá v té
době v Chicagu,(Weiss et al. 1998, s. 135) využívat melodické a emotivní prvky a
přivedli tak na svět zcela nový žánr taneční hudby.(Smolík, 2010, s. 236 – 237) Zhruba
v roce 1985 se pak techno dostává přes oceán do Velké Británie, když tam několik
detroitských DJů vyjede na turné. Pro zemi za La Manchem, která v té době žila hlavně
nezávislou kytarovou hudbou, byly technoparties něco naprosto nového a šokujícího,
publikum si však na ně rychle zvyklo a techno se začalo šířit po Evropě.(Weiss et al.,
1998, s. 167 – 169)

1.4.1 Techno v Berlíně
Když dorazilo techno do Německa, mělo na čem stavět. I Detroitští „otcové
zakladatelé“ totiž čerpali z odkazu skupiny Kraftwerk, která pocházela z Düsseldorfu a
tvořila již od roku 1970. Vzhledem k tomu, že východní Německo bylo stále pod
nadvládou komunistického režimu a západní Berlín byl příliš izolovaný, rozvíjelo se
techno nejprve ve Frankfurtu. Západoněmecká mládež byla tou dobou unavená z angloamerické tvorby rockových skupin i z předražených lístků na jejich akce a volala po
něčem novém. Na jejich požadavky odpověděl DJ Talla a jeho Technoklub fungující od
roku 1984. Sice se jeho inovativní elektronické muzice ještě techno v pravém slova
smyslu říkat nedalo, brzy si však získal fanoušky i mimo Frankfurt a ovlivnil tvorbu
v pozdější mekce tohoto žánru – Berlíně.(Constant, 2016 s. 37 – 43)
Tam se před pádem Berlínské zdi rozvíjel spíše acid house, což je žánr, který má
toho hodně společného s tvrdým a úderným technem, ale obsahuje také prvky
melodického housu. Jeho interpreti vehementně hlásili k detroitskému odkazu. V 80.
letech se v Berlíně (převážně ve čtvrti Kreuzberg, která byla obklopena ze tří stran zdí a
bydlelo v ní hodně přistěhovalců) rozvíjela squatterská tradice, v menší míře
přetrvávající dodnes. A právě v opuštěných budovách se odehrávaly na počátku 90. let
první velké technoparties, které se posléze přesunuly i do klubů. Stěžejní roli v tomto
hrál klub Tresor založený roku 1991, v němž hrály své DJ sety ti, kteří udali podobu
dnešního techna: Jeff Mills a Robert Hood.(Constant, 2016, s. 55 – 76)
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Od té doby bylo v Berlíně otevřeno mnoho techno klubů. Za všechny z nich
bych zmínil Berghain, známý svou přísnou selekcí lidí u vchodu a tolerancí vůči
různým sexuálním menšinám. O technu se začalo psát v prestižních časopisech jako je
Rolling stone, CQ, či dokonce Washington post a každoročně za ním jezdí do Berlína
mnoho turistů, dílem i z České republiky.(Constant, 2016, s. 77 – 83)

1.4.2 Techno v Praze
Do České republiky přišlo techno s rozvolněním politického režimu v 90. letech.
DJs tehdy pouštěli na party spíše mixy taneční hudby, než vyloženě techno.(Smolík,
2010, s. 240 – 241) Velkou roli v rozvoji elektronické hudby u nás hrálo Rádio 1, kde se
po večerech poprvé začala taneční hudba hrát. Z klubů byly v Praze zásadní Radost FX
či Roxy, kde pouštěly desky například Josef Sedloň či DJ AB.(Weiss et al., 1998, s. 167
– 169) Jak už jsem ale zmínil, bylo u nás od revoluce rozšířeno spíše freetekno, o
kterém jsem se rozepisoval výše, a to až do obecně proslulého policejního zásahu na
ilegální party CzechTek 2005. Od té doby žádný podobně velký „teknival“ v ČR
neproběhl a dá se říci, že freetekno je u nás obecně spíše na ústupu.(Smolík, 2010, s.
242 – 243)
Svou velkou renesanci zažívá v Praze techno cca od roku 2012. Díky akcím pod
hlavičkou projektů jako je Polygon, MMXIV či Nite Vibes se začala tato subkultura u
nás masivně rozmáhat. Ukazují to mimo jiné i to články na webech jako jsou Resident
Advisor (prominentní internetový magazín o elektronické hudbě, který čte přes půl
milionu čtenářů za měsíc, Vice (globální a velmi vlivná mediální společnost) a na
několika českých webech (např. FM ZINE, Radio Wave, EASY magasine). Každý
víkend i přes všední dny se také odehrává mnoho akcí, na které se tento sub-žánr
elektronické hudby hraje1.

1.4.3 Techno a ideologie
Jak již bylo řečeno, udělaly post-subkulturní studia z taneční elektronické hudby
typický příklad své teorie kmenů. Tvrdila, že se její příznivci setkávají pouze za účelem
potěšení bez toho, aby sledovali nějaký „vyšší“ zájem, nějakou ideologii.(Muggleton et
al., 2003, s. 101)
Empirický výzkum mezi posluchači psytrancu (odnož elektronické hudby,
vzniklá na plážích Goa v Indii) v roce 2006 ale přinesl překvapivě odlišné závěry. Jeho
posluchači totiž sdíleli specifický systém hodnot a důraz na společnou identitu a
komunitu, což se vymykalo tehdejším představám o výhradně hédonistické elektronické

1

Dle mého zúčastněného pozorování
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hudbě. Své ideje navíc uváděli v praxi každodenním životem.(Kolářová et al., 2011, s.
27)
V praktické části své práce zjistím, jak je na tom v tomto ohledu techno. Je to
čistě hédonistická subkultura, či v sobě nese určité prvky politizace? Než ale přistoupím
k samotné analýze výsledků svého výzkumu, nejprve krátce rozeberu metodologii, již
budu používat.

2 Metodologická část
Metodologická část je zásadní pro vytvoření formálního rámce k výzkumu.
Formuluji v ní své výzkumné otázky, metody a etická pravidla, kterých jsem se držel.

2.1 Výzkumný záměr a formulace výzkumných otázek
Mým primárním úkolem je zjistit, zda má členství v subkultuře techno nějakou
souvislost s politickou a hodnotovou orientací jednotlivce. Sekundárním úkolem pak je
osvětlit detaily tohoto případného vztahu a komparací najít rozdíly mezi pražskou a
berlínskou scénou. V souvislosti s těmito cíli jsem formuloval následující výzkumné
otázky:
1. Má subkultura techno nějakou souvislost s politickou a hodnotovou orientací
jednotlivce?
2. Vstupuje jednotlivec do subkultury díky své politické a hodnotové orientaci,
nebo se tato orientace formuje na základě jeho členství v subkultuře?
3. Existují názory společné pro naprostou většinu členů subkultury?
4. Pokud ano, jaké to jsou?
5. Jaký je rozdíl v politické a hodnotové orientaci mezi pražskou a berlínskou
scénou?

2.2 Etnografický přístup
Pro svou práci jsem zvolil etnografický přístup, protože se provádí „s cílem
získat obraz určité skupiny, instituce, nebo společnosti.“(Hendl, 2016; s. 118)
V mém případě se tedy jedná o skupiny pražských a berlínských technařů, které budu
zkoumat.
Pro správné provedení etnografické studie jsou přitom zásadní tři znaky. Zaprvé
je to delší pobyt v terénu, který je nutným doplňkem rozhovorů, protože ukazuje
zkoumanou skupinu bez zkreslování reality očima jejích členů. Za druhé výzkumník
musí zvolit pružnou strategii, aby se dokázal vypořádat s nenadálými okolnostmi, jež se
mohou při výzkumu vyskytnout. Za třetí musí pozorované také zaznamenat kvůli
pozdějšímu využití v akademické práci.(Hendl, 2016, s. 121 – 122)
Pro vytvoření etnografické studie se používá celá škála postupů. Já jsem se
rozhodl využít zúčastněné pozorování a polostrukturované rozhovory. O tom, co přesně
to znamená píši v následujících odstavcích.
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2.2.1 Zúčastněné pozorování
Jedná se o nekontrolované pozorování. Výzkumník je při něm ve stálejším
kontaktu s objektem pozorování, čímž se zlepšuje jeho přístup k němu či schopnost
porozumět procesům a kauzalitám v rámci zkoumané skupiny. Nebezpečím této metody
je vytvoření vztahu k objektu pozorování, který může poté jeho výsledek negativně
ovlivnit.(Veselá, 2006, s. 40)

2.2.2 Polostrukturovaný rozhovor
Je typ interview, při kterém jsou stanovené určité okruhy otázek, kterých se
výzkumník drží, avšak je mu dovoleno od nich odbíhat, měnit jejich pořadí či
formulaci.(Veselá, 2006, s. 40) Dotazovanému se tak dává prostor k vlastní iniciativě.
Okruhy otázek použitých v mé práci najdete v přílohách.

2.3 Vymezení pozice výzkumníka, průběh výzkumu a výběr
výzkumného vzorku
Do subkultury dle mého názoru zcela nepatřím, protože neposlouchám jen
techno, a dokonce ani hlavně techno, nikdy jsem se aktivně nepodílel na organizování
party či jiných subkulturních činností a i svým vizuálním stylem oblékání se od
technařů odlišuji. Nicméně na techno akce chodím pravidelně od svých zhruba
sedmnácti let a i předtím jsem navštěvoval akce jiných sub-žánrů elektronické hudby
(house, dubstep, trap... atd.). Mnoho z mých přátel je navíc aktivními příslušníky
subkultury (DJs, promotéři, vizuální umělci).
Svou výzkumnou pozici bych tedy označil jako „insiderskou“, což s sebou nese
svá pozitiva i negativa. Za výhody bych označil například zjednodušený přístup
k informátorům pro své rozhovory. Ti se navíc přede mnou nebáli hovořit zcela
otevřeně, protože znali důvěrně buďto mne osobně, či někoho mně blízkého. Navíc si
troufám tvrdit, že rozumím jejich normám a hodnotám, což komunikaci s nimi značně
usnadnilo. Práci mi zjednodušilo i to, že rozumím slangu, který se v subkultuře používá.
Naopak nevýhodou pro mě byla právě až příliš důvěrná známost s některými
dotazovanými. Negativnímu dopadu této skutečnosti jsem se snažil zabránit metodou
„sněhové koule“, kdy mi přátelé ze subkultury doporučili mně neznámé informátory, se
kterými jsem do té doby neměl žádný osobní kontakt. (Hendl, 2016, s. 154) Za další
mají insideři tendenci zkreslovat realitu ve prospěch zkoumané skupiny.(Jones, 2006, s.
3) Snažil jsem se tedy o co největší nadhled a objektivizaci výzkumu a mohu asi jen
doufat, že se to podařilo.
V rámci výzkumu jsem v průběhu cca roku navštívil několik desítek akcí v Praze
i v Berlíně. Party byly buď jednodenní v klubu, nebo, zvláště v létě, i vícedenní někde
po širým nebem. Téměř vždy jsem se akce účastnil od začátku až do konce, aby bylo mé
pozorování co nejdetailnější. Rozhovory jsem se ovšem rozhodl na akcích neprovádět a
radši si s dotazovanými domluvit schůzku v klidu v kavárně či restauraci. To má
několik důvodů: Zaprvé jsem si mohl celý rozhovor nahrát na diktafon a zamezit tak
zkreslení mou pamětí. Za druhé jsem se vyhnul tomu, že by dotazovaní byli pod vlivem
alkoholu či jiných omamných látek a jejich výpovědi by tak nebyly plně směrodatné.
Také jsem nechtěl svými rozhovory „násilně“ narušovat průběh akce.

20
Na party jsem tedy prováděl pouze zapisování věcí, které mě při zúčastněném
pozorování zaujaly. Tyto poznámky mi pomohly zpětně si vybavit atmosféru akce, či
některé skutečnosti, které se mi mohly časem z paměti vytratit. Fotografický materiál
jsem bohužel nepořizoval. To má jeden zásadní důvod: Pořizování jakéhokoli
obrazového materiálu je totiž na techno akcích buď zcela zakázané, nebo krajně
nevhodné. Rozhodl jsem se tedy tuto zásadu respektovat.
Pro svůj výzkum jsem se dále snažil vybrat co nejširší výběr respondentů tak,
aby byla zastoupena obě pohlaví, různé věkové skupiny a lidé jak mně známí, tak i
neznámí. Soustředil jsem se ovšem převážně na skupinu lidí mezi 20 a 25 lety, protože
z této věkové kategorie pochází nejvíce technařů (k tomuto závěru jsem došel na
základě zúčastněného pozorování).
Celkově jsem tedy učinil 11 rozhovorů, z toho 6 respondentů je z Prahy a 5
z Berlína. Žen je přitom 5 a mužů 6. Ze zdejší scény jsem znal před výzkumem všechny
respondenty kromě dvou, z Berlínské části subkultury pro mě byl před rozhovorem
neznámý pouze jeden. Všem respondentům je mezi 20 a 30 lety, přičemž věkový
průměr je zhruba 23 let.

2.4 Metoda analýzy dat
Kromě psaní poznámek při zúčastněném pozorování na místě akcí jsem prováděl
i přepis získaných záznamů z rozhovorů. Využil jsem přitom metodu shrnujícího
protokolu, kdy jsem vynechal zbytečné pasáže a soustředil se pouze na věci podstatné
z hlediska mého výzkumu.(Hendl, 2016, s. 213)
Přepsané materiály jsem poté roztřídil do dvou skupin na Prahu a Berlín. Na
základě tohoto rozdělení jsem jednotlivé rozhovory a zúčastněná pozorování
komparoval a analyzoval.

2.5 Etika výzkumu
Všichni respondenti byli seznámeni s cíli výzkumu a obsahem mé práce. Vždy
jsem uváděl, že se zabývám souvislostí mezi příslušností k subkultuře techno a
politickou orientací jednotlivce a komparací Berlína a Prahy v tomto. Z důvodu
respektu k jejich soukromí uvádím pouze křestní jména či přezdívky.
Uvědomit všechny účastníky akcí o tom, že budu provádět zúčastněné
pozorování logicky nešlo, snažil jsem se ale vždy, aby o tom věděli alespoň
organizátoři. Vzhledem k tomu, že jsem zde nepořizoval záznamy z rozhovorů ani
obrazový materiál jsem však myslím ničí soukromí nenarušil.
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3 Praktická část
3.1 Pražská část subkultury
3.1.1 Pražští technaři: od freetekna k technu
V rámci svého výzkumu jsem prováděl zúčastněná pozorování i na freetekno
open airech. Pro pochopení pražské techno scény a její případné političnosti je totiž
třeba si uvědomit vztah, který k tomuto sub-žánru techno má.
Díky open airům jako byl Czechtek je česká elektronická hudba proslavená
skutečně po celé Evropě. Když jsem například prováděl zúčastněné pozorování na
letním techno festivalu v Katalánsku, skoro každý starší 30 let po zmínce mé národnosti
s nadšením vzpomínal na časy strávené na českých „teknivalech“. To samé často
probíhá i v Berlíně a vyplývá to i z rozhovoru, který mi poskytovala Dash. Ta je spolu
s Jirkou nejstarší z mých respondentů a oba dva dříve na „teknivaly“ jezdili. Oba se také
po restrikcích ze strany police začali zajímat spíše o klubové, „berlínské“ techno.
O freeteknu píši, protože když začala scéna po Czechteku skomírat, tak se hodně
lidí uchýlilo do klubů, kde začali přijímat trochu jiné hudební vlivy (např. techno). Svůj
světonázor však, sice možná ve zmírněné podobě, zachovali a dále šířili. To plyne
z rozhovoru s Dash i s Jirkou. Shodují se však na tom i všichni mladší členové
subkultury.
To ale neznamená, že je pražské freetekno „mrtvé“. Dokazuje to jednak několik
menších open airů, kterých jsem se zúčastnil a také to, že si část mladší klubové scény
hledá cestu zpět na otevřená prostranství. Zvláště Fred a Nico mluvili o tom, že je tento
typ akcí baví nejvíce. Pravdou však zůstává, že členská základna freeteknařů konstantně
stárne a i hudebně je „zaseklá na dvacet let starých věcech, co se jednou pořád
dokola“ (rozhovor s Dash).
Na open airech šlo podle respondentů primárně o únik ze systému, nikoli o
prvoplánový politický protest. I když například Nico vidí politický rozměr už jen v tom
ilegálně zabrat nějaký prostor a tím ho „ukrást“ na chvíli systému. Politická „vzpoura“
je podle něj i jiná mimozákonná činnost, kterou systém potírá, jako braní omamných
látek.
I když mnoho lidí na ilegálních akcích pod širým nebem politika v podstatě
příliš nezajímala, manifestovali ji mnoha způsoby. Například důrazem na ekologii. Až
na výjimky totiž zvláště po menších akcích zůstává perfektně uklizená louka, která je
krom zdupané trávy v podstatě v původním stavu. Dále tím, že na akce mohl přijít
kdokoli bez toho, aby byl škatulkován. Na „teknivalu“ bylo celkem jedno, zda jste
homosexuál, černoch, trans-gender či člen jakékoli jiné menšiny. Společnost vás tam
prostě přijala.
Jak už bylo řečeno, po zásazích policie velká část scény skončila, či se začala
přesouvat do klubů. Se současným trendem techna v Praze se spoustu ideálů starších
freeteknařů ztrácí v majoritě, kterou zajímá jen hudba a zábava. To si myslí Nico,
Zikmund, Noemi i Fred. Zároveň se však domnívají, že tomu tak nemusí být napořád a
v rámci akcí by bylo dobré dělat nějakou politickou osvětu, protože organizátoři z řad
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starších příslušníků celou věc vnímají stále velmi politicky. O podobě současně české
scény však pojednávají hlavně následující odstavce.

3.1.2 Specifika pražské scény
Zmiňoval jsem, že techno se dnes (oproti freeteknu) stává mezi mladými
trendem. Poslední dobou stále více probíhají party na průmyslových okrajích města
v nevyužívaných továrnách. Ačkoli jsou většinou nahlášené, stále se dle mého dá
hovořit o dočasném obsazování určitých míst za účelem vzniku komunitního
happeningu, kde pravidla systému, zákony a zvyklosti tak úplně neplatí. Dokazuje to dle
mého tolerance k drogám či graffiti, což jsou pro majoritu patologické společenské jevy.
Pražská techno scéna bere dnes svou největší inspiraci v té berlínské. Přejímá se
estetika, hudba a částečně i názory. Vyplývá to z rozhovorů s Noemi, Fredem i
Zikmundem. Na druhou stranu také ale všichni zmiňovaní hovořili o jisté ideové
vyprázdněnosti.
Současné pražské techno prý přejímá z berlínských akcí kromě hudby a estetiky
právě jen onu toleranci k patologickým společenským jevům bez toho, aby se
posluchači dostávali k jádru věci. Je to dle respondentů zapříčiněno tím, že se techno
v Praze v poslední době tak rychle rozšířilo. Hodně DJs a promotérů trend vycítilo a
chtějí si na něm udělat jméno, případně přijít k penězům. Ideje je v nejmenším
nezajímají.
To od nich často přejímají posluchači, kteří si party chodí pouze hédonisticky
užít. Noemi to doslova popsala slovy: „Spousta lidí to chápe tak, že si mají obléknout
černé oblečení z HaM a mluvit o tom, jak strašně moc berou drogy. Party jsou teď
plné bohatých týpků z marketingu, kteří chtějí prostě jen zkusit jinou zábavu.“
Celou situaci lze dát do souvislosti s obecným nezájmem mladých lidí v ČR o politiku.2
Na druhou stranu je techno komunita v Praze stále nesrovnatelně menší, než ta
německá, a mladí se tak dostávají do kontaktu se staršími technaři a jejich idejemi a
často se tak stává, že začnou za hudbou vidět určitý přesah. To vyplývá hlavně
z rozhovoru s Nicem a Zikmundem. Ačkoli tedy se přímo na akcích žádná politická
agitace neodehrává, posluchači mají často velké množství sdílených hodnot.
I když jsou tedy pražští technaři v obecnosti méně politicky angažovaní, než ti
berlínští, dávají rovněž důraz například na ochranu přírody či boj proti rasismu.
Společné je také obsazování prostor (starých skladů, továren) za účelem vytvoření
jakéhosi „polosvěta“ na jednu noc. Z rozhovoru s Nicem také vyplývá, že jsou obecně
politicky angažovanější, než například scéna mnichovská. Faktem ale zůstává, že
v Praze existují politicky vyhrocenější žánry (psytrance, breakcore), o čemž mluví
Dash, Fred a Zikmund.

2

Například dle průzkumu Generation What?
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3.1.3 Politická orientace jednotlivých pražských technařů
Velké množství technařů v Praze tedy nemá dle respondentů o politiku zájem.
Paradoxně ale všichni respondenti až na Freda svůj zájem o ni jasně deklarovali. Jejich
hodnoty si jsou zároveň dle odpovědí velice blízké. Část z nich přitom tvrdila, že
podobné názory mají pouze jejich známí. Jelikož to však říkali všichni, tak tito známí
zřejmě tvoří významnou část subkultury.
Všichni například zmiňují svůj zájem na ekologických tématech. Je to také to, co
na subkultuře velmi oceňují. Například Zikmund řekl, že se mu líbí jak „na technu
člověk vidí odhozený kelímek, tak ho prostě zvedne a odnese do koše. Ti lidé se
zajímají o to, jak bude místo vypadat po jejich odchodu.“
Každý z respondentů se zároveň identifikuje jako levicově smýšlející. A to
s různou radikálností od umírněných (Zikmund) po velmi levicové (Dash). Poměrně
velké množství z nich (všichni kromě Noemi a Freda) pak přiznává, že se takto začali
profilovat až po vstupu do subkultury. Buď se o politiku začali obecně více zajímat
(Zikmund, Jirka, Nico), nebo své stávající názory radikalizovali (Dash).
Přitom technařská forma levicovosti není dle rozhovorů myšlena autoritářsky,
ale naopak velmi liberálně až anarchisticky. Většina dotazovaných klade velký důraz na
humanitu a zachovávání lidských práv za každé situace, dále na svobodu projevu a
pohybu bez jakéhokoli omezení. S tím se pojí také velká solidarita technařů s migranty.
Například Dash a Fred dokonce hráli na benefiční akci, jejíž výdělek šel na pomoc
syrským uprchlíkům.
Další sdílenou hodnotu je nenávist k velkým korporacím, penězům a kapitalismu
obecně. Skoro všichni oslovení deklarují, že techno dělají kvůli komunitě a peníze pro
ně nejsou podstatné. Respondenti často bojkotují korporace a různé franšízy či řetězce.
Shodně ale říkají, že většinu lidí na akcích tato tematika pravděpodobně nezajímá.

3.2 Berlínská část subkultury
3.2.1 Berlín: Mekka a Babylon techna
V Berlíně musel na techno jít alespoň jednou v životě snad opravdu každý.
Vyplývá to z mého zúčastněného pozorování ve městě. Kluby hrající tento sub-žánr
elektronické hudby se totiž nachází snad na každém kroku a člověk by se jim tedy
musel záměrně vyhýbat obloukem. Tato skutečnost vychází z již zmiňované historie
města, ve které se dnešní podoba techna v podstatě zrodila.
To s sebou ale nese i určité roztříštění scény, zvláště oproti té pražské. Je třeba si
uvědomit, že do Berlína za technem a zábavou obecně přijíždí velké množství turistů.
To vyplývá ze zúčastněného pozorování i s rozhovorů s Hannesem, Arinou a Jacobem,
kteří shodně tvrdí, že se akcím pro turisty snaží co nejvíce vyhýbat. Část scény
specializující se na cizince jsem se rozhodl ve svém výzkumu nebrat v potaz. Všichni
mí respondenti totiž shodně tvrdí, že jsou tyto akce zaměřené pouze na zisk a kromě
organizátorů kolem nich ani neexistuje nějaká komunita lidí. Navíc se na nich mimo
techno hraje i velký repertoár jiné hudby.
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Ve svém výzkumu jsem se tedy specializoval na akce pro ty, kteří se opravdu
identifikují se subkulturou a jejím hodnotovým žebříčkem, ne pro ty, kteří jen hledají
jednorázovou zábavu na odreagování a nejde jim ani o hudbu, tím méně o ideje. Chápu
subjektivnost tohoto kroku a musím uznat, že jsem tyto akce vybíral pouze na základě
doporučení přátel či mé dlouholeté znalosti života ve městě.

3.2.2 Specifika Berlínské scény
Na akcích pro „pravé“ technaře, tedy ty, kteří se identifikují jako součást
subkultury, jde o normy, hodnoty a politiku naprosto zásadně. Jako nedílnou součást
politiku vnímají všichni respondenti a každý, kromě Tubi, také na otázku, zda je to
dobře, odpověděl pozitivně. Ti respondenti, kteří organizují nějaké akce v rámci
subkultury, tvrdili, že jim nejde o peníze a na party nikdy nevydělali ani korunu.
Například Mary, Hannes a Arina dokonce tvrdí, že lidé posedlí penězi jsou to, co jim na
technu vadí nejvíce.
Jde jim tedy primárně o hudbu a určité hodnoty. Dle odpovědí dotazovaných i
mého zúčastněného pozorování se i berlínští technaři snaží vytvořit prostor odvislý od
majoritní kultury, kde platí trochu jiná pravidla. Specifikem oproti Praze pak je, že na
tamních party je skutečně obrovská diverzita lidí různých tříd, národů i jazyků, které
spojuje právě jen techno a politika.
Politizovanost berlínského techna vychází velkou měrou ze squatterské tradice
ve městě a komunitního života, který se v nevyužívaných budovách vedl. Tato
komunitnost je vidět zejména na „door policy“, kterou je Berlín proslaven. Jedná se ve
zkratce o způsob filtrování návštěvníků u dveří do klubu. Ne každému je přitom
dovoleno vstoupit. Dle Mary, Hannese a Jacoba je smyslem door policy hlavně zbavit
akce ultrapravičáků. Naopak zadarmo se na akci dostanou například lidé bez domova,
kteří mají uvnitř nárok na jídlo a pití zdarma. Jak říká Arina: „My se tady snažíme
vybudovat prostor, do kterého nebude dovoleno jen tak někomu zasahovat a
chovat se uvnitř proti našim pravidlům. Nejjednodušší způsob, jak toho
dosáhnout, je filtrovat lidi už u vchodu.“
V poslední době těmito lidmi bez domova bývají hlavně uprchlíci ze zemí
Severní Afriky a Blízkého východu. V subkultuře se vzedmula vlna solidarity s nimi.
Všichni mí respondenti shodně uvedli, že hráli na několika akcích na podporu uprchlíků
a chodí pomáhat do azylových táborů. Vstup na tyto benefiční akce bývá dobrovolný.
Na party neprobíhají agitace pouze na podporu uprchlíků, ale také osvěta
namířená proti genderizaci, homofobii a rasismu. To je také podle mě hlavním rozdílem
oproti Praze, kde na akcích jde pouze o hudbu a určitý druh hédonismu. Případně
shodné politické názory zde nikdo neartikuluje. V Berlíně je tomu právě naopak a
levicovost je na party všudypřítomná.
Mí respondenti shodně k mému mírnému překvapení uvedli, že jim vadí přílišné
zneužívání omamných látek. Prý to na party odvádí pozornost od politického přesahu a
navíc se přehnaně opilí lidé často nejsou schopni chovat podle určitých pravidel, která
tam platí. Drogy ani alkohol jako takové jim sice úplně nevadí, ale jen do určité míry.
Když jsem se pražských technařů ptal, co si myslí o berlínské scéně, většina
z nich kromě obdivu k tamní muzice vyjádřila také určitý údiv nad dle nich možná až
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přehnanou politizovaností. Fredovi například vadilo, že jednou nemohl hrát jako DJ
v Berlíně na party jen proto, že tam byl nepoměr mužského a dámského pohlaví ve
prospěch mužů a party dle organizátorů musela být genderově vyvážená. Dle Freda
odmítání mužských interpretů jen kvůli pohlaví škodí hudbě samotné, kterou vidí jako
hlavní motivaci svého působení v rámci subkultury. Je tedy otázkou, zda politika možná
až příliš neodvádí pozornost od zábavy a hudby.

3.2.3 Politická orientace jednotlivých berlínských technařů
Lze tedy říci, že politická orientace berlínských technařů je shodně jako v Praze
levicová. Rozdíl je spíše v míře této levicovosti, protože zatímco pražští respondenti o
sobě povětšinou tvrdili, že jsou „spíše levicoví“ (Jirka, Noemi, Zikmund, Nico), či je
politika vůbec nezajímá (Fred), a za krajně levicovou se označila pouze Dash, tak
v Berlíně se za extrémní levici považují všichni kromě Tubi. Jsou přitom také méně
tolerantní vůči jinak smýšlejícím lidem. Byl jsem například svědkem toho, jak na party
nebyl vpuštěn muž jen proto, že na sobě měl připnutou německou vlajku. Koncept
národů totiž němečtí technaři nesnášejí ze všeho nejvíce.
Všichni bez výjimky jsou také příležitostnými politickými aktivisty. Chodí prý
na tzv. „women march“, což je pochod proti genderifikaci a diskriminaci žen, na různé
benefiční akce pro uprchlíky, happeningy proti nacismu, na podporu ochrany přírody a
podobně. Většina dotázaných se však překvapivě domnívá, že majorita lidí v subkultuře
chodí na techno pouze pro zábavu. Naopak ale tvrdí, že všichni jejich přátelé jsou
politicky aktivní. Vysvětlit se to dá dle mého tím, že většina mnou dotázaných je
v rámci subkultury velmi aktivní a spojuje s ní i jistou hodnotovou orientaci. Lidé, kteří
se na akcích podílejí pouze svou přítomností si obvykle jsou i v Berlíně „jen“
zatancovat.
Rozdílem oproti Praze pak je, že většina členů berlínské scény již se svými
politickými názory do subkultury vstupovala. Jen Tubi a Mary přiznávají, že se o
politiku do té doby příliš nezajímaly, jinak všichni shodně tvrdí, že levicově smýšleli již
v době, kdy začali techno poslouchat. To pak vnímají pouze jako prostředek k vyjádření
svých názorů.
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Závěr
V závěru odpovím na výzkumné otázky, které jsem položil v metodologické
části mé práce:
1. Má subkultura techno nějakou souvislost s politickou a hodnotovou orientací
jednotlivce?
Ano, jednoznačně má. Naprostá většina dotázaných lidí se označila za politicky
angažované, nebo aspoň deklarovala svůj zájem o politiku. Pouze jeden respondent
uvedl, že ho politika absolutně nezajímá.
Techno je navíc dle výpovědí respondentů politické již ze své podstaty. Je to
určitý výraz odporu vůči společnosti, kdy zabráním louky či budovy za účelem party
vytváříme samostatný prostor odvislý od systému. V rámci tohoto prostoru se pak často
artikulují některé partikulární názory a probíhá agitace za ně.
2. Vstupuje jednotlivec do subkultury díky své politické a hodnotové orientaci,
nebo se tato orientace formuje na základě jeho členství v subkultuře?
Na tuto otázku se mi bohužel nepodařilo najít jednoznačnou odpověď. Je to
pravděpodobně kombinace obojího. Část respondentů totiž tvrdila, že se po vstupu do
subkultury buďto začali o politiku obecně více zajímat, nebo alespoň vytříbili své
stávající názory.
Na druhou stranu hlavně berlínští technaři určitý světonázor již měli a techno
subkultura jim ho pomáhá pouze artikulovat. Řekl bych tedy, že záleží na jednotlivci a
v obecnosti je tento vztah vzájemný. Tedy: Jednotlivec vstoupí do subkultury s určitým
světonázorem, který se pak díky ní určitým způsobem mění.
3. Existují názory společné pro naprostou většinu členů subkultury?
4. Pokud ano, jaké to jsou?
Ano, částečně existují. Pokud se o politiku technaři zajímají, zastávají zásadně
mírně až radikálně levicové postoje. Dále jsou v obecnosti proti kapitalismu a penězům
obecně. Na svých akcích se většinou nesnaží vydělávat. Nemají rádi ani nadnárodní
společnosti orientované na zisk.
Navíc jsou proti jakékoli formě nesnášenlivosti, ať už rasové, genderové nebo
namířené proti homosexuálům. Tuto pozici zastávají velice radikálně a většinou jí
dávají na přední příčky svého hodnotového žebříčku. Dále jsou i proti ideji národa jako
takové. Většinou se dívají velmi kriticky na vládní establishment, který dle nich zastává
špatné hodnoty. Technaři také většinou dávají velký důraz na přírodu a ekologii.
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5. Jaký je rozdíl v politické a hodnotové orientaci mezi pražskou a berlínskou
scénou?
Rozdíl je, řekl bych, pouze v radikálnosti, se kterou technaři svůj světonázor
zastávají. Zatímco v Praze velká část subkultury chodí na akce pouze za hudbou a
pobavením a ani ti, co se o politiku zajímají, za své postoje příliš neagitují, tak v Berlíně
se naopak z party stává místo pro artikulaci určitých názorů. Lidé, kteří se o politiku
vůbec nezajímají jsou v subkultuře v naprosté menšině.
Lze tedy říci, že z příznivců techna se může hypoteticky jednou utvořit
významná antisystémová levicová síla. Není ovšem pravděpodobné, že by technaři svůj
světonázor artikulovali v podobě organizovaného hnutí či strany. Jednak na to podle
všeho nemají potřebný stupeň organizace, ani finance, jednak na ovládnutí systému
neaspirují. Spíše chtějí žít mimo něj vlastními pravidly.

Summary
According to my interviews, belonging to the subculture affects individual’s
values and political orientation. Just one person stated his lack of an interest in politics.
Techno is by nature political. It is an expression of resistance to society by occupying
meadows or buildings for the purpose of party. Within this space, some specific views
are often articulated and agitated.
The relationship between belonging to the subculture and individual’s political
orientation is mutual. “Techno people” enter the subculture because of their views,
which are then being modified under the influence of the subculture.
There are some views common to the vast majority of the “techno people”. In
case they are interested in politics, they have left-wing stances ranging from
fundamental ones to at least slight leftist orientation. They are in opposition to
capitalism and money in general. They do not usually make money off their events.
They do not like neither large profit-oriented companies.
Furthermore, they are an opposition to any form of intolerance, no matter if
racial, gender, or sexual-orientation based. They do not agree with the idea of the nation
as such. Mostly, they look very critically at the government establishment which,
according to them, represent the wrong values. “Techno people” mostly put great
emphasis on nature and ecology.
The difference between Berlin and Prague scenes is only in the radicalness of
“techno people” stances. A large part of the subculture goes to party only for music and
amusement in Prague, while in Berlin the party is a place for articulation of certain
views or stances. People, who are not interested in politics, are an absolute minority in
Berlin.
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Seznam Příloh
Příloha č. 1 – seznam okruhů otázek k polostrukturovaným
rozhovorům
1. Kolik ti je?

2. Kolik let posloucháš techno?

3. Jak jsi se k němu dostal/a?

4. Byl/a jsi předtím součástí i jiné subkultury (elektronické hudby)?

5. Co pro tebe znamená být v této subkultuře? Proč to děláš?

6. Jaké je tvoje místo v rámci subkultury? DJ? Promotér? Posluchač?

7. Rozvedl/a bys tyto své aktivity? Jak dlouho to děláš, co přesně to je?

8. Co se ti líbí na tom být technařkou/technařem?

9. Je něco, co se ti na tom naopak nelíbí, co ti vadí?

10. Změnilo se ve tvém životě něco kvůli tomu, že jsi vstoupil/a do subkultury?
Pokud ano, co to bylo?

11. Jak vnímáš subkulturu techno v Praze/Berlíně? Má nějaké specifikum oproti
zbytku?
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12. Jak vnímáš Pražskou/Berlínskou část subkultury (myšleno v tom městě, kde
dotazovaný nežije)?

13. Které akce v poslední době tě oslovily nejvíc?

14. Do jaké míry vnímáš propojení techna s politikou?

15. Jak bys zhodnotil/a svou politickou orientaci (např. doleva, doprava, jak moc)?

16. Jaká je tvá politická orientace v porovnání s ostatními v subkultuře?

17. Máš pocit, že jsou i ostatní nějak politicky přesvědčení, nebo vnímají subkulturu
spíše hédonisticky?

18. Je podle tebe rozdíl v politické orientaci mezi těmi, kdo na akce pouze chodí, a
aktivními členy subkultury?

19. Změnila se nějak tvá politická orientace po vstupu do subkultury?
Pokud ano, jak?

20. Vnímáš posluchače techna jako politicky aktivnější oproti příslušníkům jiných
subkultur elektronické hudby?

21. Podnikal/a jsi někdy nějakou formu politického aktivismu? V rámci subkultury?

22. Viděl/a jsi to někdy u někoho jiného v subkultuře?

23. Je podle tebe vůbec správně pojit hudbu a politiku?
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Příloha č. 2 – medailonky informátorů
Pražská scéna
Dash je studentka vysoké školy, je jí 26 let a pochází z maloměsta, většinu života ale
bydlí v Praze. Techno poslouchá už 12 let, dostala se k němu přes kamarády a částečně
kvůli svým názorům. Participuje na akcích subkultury jako DJ a organizátor. Na technu
jí baví hlavně hudba a komunita lidí. S Dash jsem se seznámil při výzkumu.

Fred je student vysoké školy, je mu 20 let a celý život bydlí v Praze. Techno poslouchá
zhruba 5 let, dostal se k němu přes jiné žánry elektronické hudby. Participuje na akcích
subkultury jako DJ a organizátor. Na technu ho baví to samé, co Dash. Freda znám asi 5
let.

Jirka je zaměstnaný ve státní správě, je mu 29 let a v Praze bydlí od 20 let. Techno
poslouchá asi od 15, ale na akce chodí až od té doby, co se přestěhoval z rodné vsi. Na
party nijak neparticipuje, je pouze posluchač. Na technu ho baví komunita lidí a jejich
názory. S Jirkou jsem se seznámil při výzkumu.

Nico je studentem vysoké školy, je mu 22 let a většinu života bydlel v Mnichově. Do
Prahy se přestěhoval až v roce 2015. O technu ví už dlouho, ale do subkultury se dostal
až po přestěhování do ČR, protože její součástí byli i všichni jeho zdejší přátelé. Pro
techno akce vyrábí osvětlení a dekorace. Na technu ho baví komunita lidí a atmosféra
na akcích. S Nicem se znám asi 2 roky.

Noemi je studentkou vysoké školy, je jí 22 let a celý život žila v Praze, jen
v současnosti je již přes půl roku v Berlíně v rámci programu Erasmus. Techno
poslouchá asi 4 roky a dostala se k němu přes účast na akcích jiných sub-žánrů
elektronické hudby. Na party chodí hlavně jako posluchač. Na technu ji baví nejvíce
hudba a atmosféra na akcích, líbí se jí však i hodnotová orientace zbytku komunity.
S Noemi se znám asi 10 let.

Zikmund je studentem vysoké školy, je mu 21 let a celý život bydlí v Praze. Techno
poslouchá asi 3 roky a dostal se k němu přes jinou elektronickou hudbu a kamarády. Na
akcích participuje jako DJ a organizátor. Na technu ho baví hudba, atmosféra na party a
komunita lidí. Se Zikmundem se znám asi 6 let.

35

Berlínská scéna
Arina je studentka vysoké školy, je jí 23 let a původem je z Ruska, ačkoli v Berlíně
bydlí již mnoho let. Techno poslouchá asi od 18 a dostala se k němu přes jinou
elektronickou hudbu a přes svého přítele. Vyrábí video-trailery na akce svých přátel,
jinak na party chodí jen jako posluchačka. Na technu jí baví hudba, ale také komunita
lidí či jejich názory. S Arinou se znám asi 4 roky.

Hannes studuje vysokou školu, je mu 22 let, narodil se v Postupimi, což je městečko u
Berlína. Ten nicméně vždy hojně navštěvoval a nyní tam 2 roky bydlí. Techno
poslouchá již asi 6 let a dostal se k němu přes přátele. Organizuje akce a hraje jako DJ.
Na technu ho baví hlavně hudba, ale také hodnoty sdílené komunitou. S Hannesem se
znám 4 roky

Jacob je studentem vysoké školy, je mu 25 let a bydlí v Postupimi. Berlín hojně
navštěvuje. Techno poslouchá asi 4 roky a dostal se k němu přes kamarády a jinou
elektronickou hudbu. Na party chodí jako posluchač. Na technu ho kromě hudby baví
hlavně sdílené názory komunity. S Jacobem se znám asi 2 roky.

Mary pracuje jako sociální pracovnice, je jí 22 a bydlí od narození v Berlíně. Techno
poslouchá asi 5 let a dostala se k němu přes kamarády a parties. Participuje na
organizaci akcí. Na technu ji baví to, jak dokáže odlišné lidi spojit dohromady. S Mary
se znám asi 4 roky.

Tubi pracuje v soukromém sektoru, je jí 23 a bydlí v Berlíně. Techno poslouchá asi 3
roky a dostala se k němu přes přátele. Podílí se na organizaci akcí. Na technu jí baví
sdílené normy a zábava v komunitě. S Tubi jsem se seznámil při výzkumu.

