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Abstrakt
Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem české hudební scény zvané freetekno.
Výzkum byl prováděn kvalitativním přístupem pomocí kombinace hloubkových
výzkumných rozhovorů s informátory a zúčastněného terénního pozorování.
Informátory výzkumu jsou organizátoři i běžní návštěvníci freeparties a terén
výzkumu představují freeparties konané na území České republiky během roku 2017 a
na začátku roku následujícího. Freetekno scéna existuje na poli českých hudebních
subkultur již bez mála pětadvacet let a tato práce se zaměřuje na zkoumání její
transformace, která probíhá prostřednictvím několika transformačních procesů,
kterými jsou tyto: komercionalizace, dekriminalizace, profesionalizace, proměna
účastníků, změna drogové situace a změna „spiritu“ freeparties. Tyto procesy nejsou
samostatnými jednotkami, ale navzájem se velmi silně ovlivňují. Transformační
procesy dohromady vytváří vlivovou síť, jejíž výsledkem je poté transformace
samotné scény.

Abstract (in English)
This thesis focuses on the research of a Czech music scene called Freetekno. The
research was conducted with qualitative approach by using a combination of in-depth
interviews with informants and participant field observation. The informants of the
research are organizers and attendees of freeparties. The terrain of the fieldwork is
represented by freeparties held in the Czech Republic during the year 2017 and at the
beginning of the following year. Within the field of Czech music subcultures,
freetekno scene exists for almost twenty-five years and this text focuses on the
research of its transformation, which is facilitated through several transformational
processes, including commercialisation; decriminalisation; professionalization; change
of participants; transformation of drug situation; and transformation of the “spirit” of
freeparties. These processes are not isolated; they mutually influence each other quite
strongly. Together, the transformational processes form a network of influence, whose
outcome is then the transformation of the scene itself.
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1 Úvod
Tato bakalářská práce pojednává o fenoménu zvaném freetekno. Kromě řady
bakalářských a diplomových prací 1 se fenoménem freetekna v českém kontextu
nezabývají téměř žádné výzkumy společenskovědního charakteru. Světlou výjimku
představuje především kapitola Ondřeje Slačálka v knize Revolta stylem [2011] a také
část knihy Subkultury mládeže od Josefa Smolíka [2010]. Druhá jmenovaná publikace
však spíše představuje pouze jakési základní uvedení do problematiky bez známek
sociologického či jiného empirického společenskovědního výzkumu. V této práci se
zaměřuji na výzkum freetekno scény skrze pohled, který v dosavadních pracích a
výzkumech příliš nerezonuje, a sice skrze proces transformace této scény.
Freetekno subkultura k nám do České republiky dorazila v první polovině 90. let
20. století z Velké Británie. V současné době tedy tato subkultura pomalu ale jistě
završuje první čtvrt století své existence na poli hudebních subkultur České republiky.
Během této doby freetekno scéna přirozeně, tak jako i ostatní hudební scény, prošla
určitým vývojem a transformací, která je základním tématem této práce.
Cílem této práce tedy je popsat transformaci české freetekno scény. Na tento proces
nahlížím nejen skrze klasický koncept komercionalizace této scény. Pokouším se
nalézt i jiné procesy, díky nimž se česká freetekno scéna transformuje. Tímto se
snažím vyvarovat klasickému akademickému pohledu na transformaci hudebních
subkultur, před nímž varuje Tammy Anderson [2009], a sice pohledu, který
transformace těchto scén zjednodušuje pouze na ekonomické vlivy, jejichž vyústěním
je komercionalizace scény. Hlavní výzkumnou otázkou tedy je, zda česká freetekno
scéna prošla nějakou transformací, popřípadě jaké procesy se za touto transformací
skrývají2.
Text této bakalářské práce je strukturován do tří hlavních částí – teoretické,
metodologické a empirické – a na ně navazující závěr. V teoretické části práce
předkládám teoretické rámování mého výzkumu, vysvětluji některé základní pojmy
nezbytné pro srozumitelnost textu a také představuji stručnou historii freetekna
v Evropě. Metodologická část je věnována metodologii mého výzkumu, výzkumným
1
2

Například Lukáš Wimmer [2006], Markéta Horká [2007], Lukáš Caha [2011], Renata Kratochvílová [2015]
Podrobněji popisuji všechny výzkumné otázky v metodologické části této práce
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otázkám a také problematice etiky výzkumu. V empirické části poté představuji
analytické závěry mého výzkumu, které dokládám citacemi z výzkumných rozhovorů
a daty nashromážděnými při terénním výzkumu. V závěru především předkládám
odpovědi na mé výzkumné otázky a shrnuji veškeré poznatky a analytické závěry
mého výzkumu.
Motivací pro sepsání bakalářské práce na téma transformace freetekno scény mi byl
především fakt, že jsem se, nejprve jako pasivní a posléze i jako aktivní člen freetekno
subkultury, s transformací freetekno scény setkal takříkajíc „na vlastní kůži“. Pro
obohacení dosavadních poznatků o freetekno subkultuře jsem se rozhodl zkoumat
proces její transformace kvalitativním výzkumem skrze zúčastněná etnografická
pozorování v terénu v kombinaci s výzkumnými rozhovory a neformálními rozhovory
s typickými zástupci české freetekno scény.
Terénem, ve kterém jsem prováděl zúčastněná etnografická pozorování, mi byly
freetekno parties (dále jen freeparties) konané na území České republiky. Tyto
freeparties se dají rozdělit na dva základní typy, a sice „outdoor“ a „indoor“ parties.
Indoor parties se dají dále rozdělit na parties v hudebních klubech a parties konané
v průmyslových halách, skladech, starých bunkrech či jiných opuštěných budovách. V
rámci tohoto výzkumu jsem provedl etnografická pozorování ve všech těchto druzích
freeparty.
Aktéry mého výzkumu, se kterými jsem vedl polostrukturované výzkumné
rozhovory, byly současní i bývalí členové freetekno subkultury. Snažil jsem se ve
svém výzkumu postihnout názory všech typů účastníků freeparties. Rozhovory jsem
tedy vedl s aktivními účastníky (organizátoři, DJové, členové soundsystémů) i
pasivními účastníky (pravidelní i občasní návštěvníci) freeparties. Do svého výzkumu
zahrnuji ženy i muže.
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2 Teoretická část
V této části práce předkládám ve čtyřech kapitolách teoretické ukotvení mého
výzkumu. První kapitola shrnuje nejvlivnější přístupy ke studiu subkultur mládeže.
V druhé kapitole vymezuji základní pojmy nezbytné pro srozumitelnost mé
argumentace. Třetí kapitola je věnována teoretickému ukotvení konceptu transformace
taneční rave scény, historii freetekna následně stručně shrnuje kapitola čtvrtá.

2.1 Teorie subkultur
„Teorii subkultur lze číst jako teorii o třídní struktuře společnosti (ti dole,
deklasovaní apod.), hodnotových orientacích (o normalitě, o skupinách mimo či
proti společnosti) a způsobů života, které se odlišují od většinové společnosti“.
[Kolářová 2011: 35]
Společenskovědní výzkum hudebních subkultur vychází především ze tří na sebe
navazujících přístupů. První z nich je spojen s Chicagskou školou, druhý
s Birminghamskou školou, třetí je poté nazýván postsubkulturní teorie. Každá z těchto
škol či přístupů přistupovala ke studiu subkultur odlišně. V této kapitole tyto tři hlavní
přístupy blíže představím.

2.1.1 Chicagská škola
Počátky sociologického výzkumu subkultur lze vysledovat až do 20. let minulého
století. Průkopnickou institucí v tomto směru byla Chicagská škola, která se pokoušela
o přiblížení sociologického výzkumu všednímu každodennímu životu. Za hlavní
oblasti zájmu této školy lze označit studium městského života a společenské deviace
[Petrusek 2011: 128-129]. V tomto raném období sociologického bádání na poli studia
subkultur byly subkultury v rámci výzkumů pod záštitou Chicagské školy zkoumány
především jako odlišné, divné či deviantní [Kolářová 2011: 18; Smolík 2010: 58].
Právě kvůli důrazu na studium deviace „zaostřila (Chicagská škola – pozn. autora)
svou pozornost i na různé komunity bohémů, vagabundů, prostitutek, nezaměstnaných,
tuláků a narkomanů, reprezentujících jinou než většinovou kulturu“ [Kolářová 2011:
18]. Velmi důležitým odkazem, který Chicagská škola dala takříkajíc do vínku
sociologickému výzkumu subkultur, byl důraz na úzké spojení empirického výzkumu
s teoretickými východisky [Petrusek 2011: 131; Smolík 2010: 58]. Už od počátku
11

sociologických výzkumů subkultur bylo jejich zkoumání úzce spjato s etnografickými
metodami terénního výzkumu. Tento důraz na etnografický přístup poté do jisté míry
oslabil v tradici Birminghamské školy, aby byl následně znovu oživen v rámci
postsubkulturní teorie.
Sociologická tradice Chicagské školy bývá označována za sociologii velkoměsta
[Petrusek 2011:128-132]. Chicago v období 20. a 30. let 20. století zažívalo masivní
příliv přistěhovalců z jižních částí USA, především Židů, Irů, Italů a Poláků.
V souvislosti s přistěhovalci se v tehdejším Chicagu tvořila ghetta a gangy a Chicago
čelilo značnému nárůstu kriminality. Výsostným tématem sociologů Chicagské školy
tedy byl výzkum kriminálního chování [Smolík 2010: 59n.].
Členové subkultur byly v pojetí Chicagské školy vnímání jako příslušníci nižších
společenských tříd, nejčastěji mladiství jedinci z přistěhovaleckých dělnických rodin.
Dle pojetí Chicagské školy nebyli tito mladiství jedinci schopni dosáhnout úspěchu ve
většinové kultuře, která byla orientována na hodnoty a normy střední třídy, tudíž se
uzavírali do subkulturního prostředí kriminálních gangů, pro které byly typické
odlišné normy a hodnoty [srov. Smolík 2010: 60n.].

2.1.2 Birminghamská škola – CCCS
Pomyslné žezlo studia subkultur převzala v 70. letech 20. století od Chicagské
školy Birminghamská škola kulturálních studií známá pod zkratkou CCCS (z
anglického Centre for Contemporary Cultural Studies). CCCS obdobně jako její
předchůdce Chicagská škola vnímalo subkultury v jakési kontrastní opozici vůči
většinové kultuře. Členové subkultur v pojetí CCCS pocházeli především z dělnické
sociální třídy a svou příslušností v subkultuře vyjadřovali určitý symbolický odpor
k hegemonii a dominantní kultuře. CCCS v tomto smyslu pracovalo s konceptem
hegemonie Antonia Gramsciho [Harrington 2006: 222]. Významnými subkulturami
v tehdejší Británii byly punks, skinheads a mods. Studium právě těchto subkultur se
stalo stěžejním tématem výzkumu prováděného v rámci CCCS. Hegemonie
dominantní třídy však není v rámci výzkumu CCCS pojímána pouze ve smyslu
opozice mezi dělnickou třídou a ostatními společenskými třídami, ale i ve smyslu
opozice kultury mládeže a kultury jejich rodičů, a to především v kontextu trávení
volného času [Kolářová 2011: 19n.].
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Autoři CCCS „viděli subkultury jako symbolický důsledek strukturálních problémů
tříd, které se snaží řešit vytvářením kolektivní a individuální identity“ [Smolík 2010:
75]. V pojetí studia subkultur CCCS hraje zásadní roli třídní rozdělení společnosti a
konflikty mezi jednotlivými třídami. Je zde tedy vidět určitý vliv marxistické teorie,
pro kterou je problematika třídní stratifikace společnosti také zcela zásadním tématem
[srov. Harrington 2006: 232 – 236].
V rámci výzkumů CCCS se dostává do popředí styl, móda a image příslušníků
jednotlivých subkultur. Životní styl, hudební vkus, specifický styl odívání i mluvy dle
CCCS de facto utvářely jednotlivé subkultury mládeže a odlišovaly je jednak od
majoritní kultury, ale zároveň představovaly i způsob, jakým se jednotlivé subkultury
odlišovaly od ostatních subkultur [Kolářová 2011: 20; Smolík 2010: 77].

2.1.3 Postsubkulturní teorie
Od období 90. let 20. století se ve studiu subkultur projevuje tzv. postsubkulturní
přístup. Tento přístup se často velmi kriticky staví k teorii, kterou reprezentovalo
CCCS. Pro postsubkulturní teorii je naprosto zásadním bodem přesvědčení, že model
CCCS zastaral a už ho nelze používat. Představa prosté dichotomie homogenní
většinové kultury a vůči ní revoltujících subkultur už dostatečně nereflektuje
současnou sociální realitu [Kolářová 2011: 23; Smolík 2010: 77n.]. Na základě
představy o neplatnosti této dichotomie se v rámci postsubkulturního přístupu objevuje
snaha ustoupit od používání pojmu subkultura jako takového [Smolík 2010: 78].
Postsubkulturní teorie přímo navazuje na tradici Chicagské školy a CCCS, s jehož
dědictvím se snaží kriticky vypořádat. Za jednu z hlavních kritik přístupu CCCS lze
považovat fakt, že výzkumníci v rámci tohoto přístupu opomíjeli reálný terénní
výzkum se členy subkultur. Z toho důvodu jeden z předních představitelů
postsubkulturního přístupu David Muggleton navrhoval opět zahrnout etnografické
metody pozorování a rozhovoru do dalších výzkumů subkultur [Muggleton 2000].
Další kritika CCCS spočívala v jeho chápání subkultury jakožto ekonomicky
determinované skupiny členů, kteří sdílí stejné třídní postavení. V souvislosti s tím
CCCS chápalo subkultury v podřízené pozici oproti dominantní kultuře a ignorovalo
mobilitu mezi jednotlivými subkulturami [Kolářová 2011: 24].
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Můj výzkum rámuji právě postsubkulturní teorií a to hned ze dvou důvodů. Za prvé
ve svém výzkumu používám etnografické metody pozorování v terénu a rozhovory,
což David Muggleton navrhoval jako vhodné výzkumné metody v rámci
postsubkulturního přístupu. Druhým důvodem je poté fakt, že právě techno či taneční
kultura je „paradigmatickou subkulturou“ postsubkulturního přístupu, který se odvíjí
především od studia toho fenoménu [Kolářová 2011: 18, 38].
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2.2 Vymezení základních pojmů
V této kapitole vymezuji základní pojmy, se kterými budu v rámci celé této práce
užívat a jejichž vysvětlení je tudíž pro její srozumitelnost naprosto nezbytné.

2.2.1 Subkultura
Použití termínu subkultura je problematičtější, než se může na první pohled zdát.
Zejména pak, pokud se s ním setká čtenář, který není zasvěcen do problematiky studia
subkultur. V rámci postsubkulturní teorie, do jejíhož rámce zasazuji tuto práci, totiž
lze vysledovat určitou kritiku užívání tohoto pojmu. Postsubkulturní přístup se přiklání
spíše k užívání pojmů scéna, styl, kmeny (neo-tribes) [Smolík 2010: 78], a to z důvodu
různorodosti životních stylů v dříve dominantní kultuře [Chaney 2004 cit. dle
Kolářová 2011: 241]. Dle postsubkulturní teorie v současné době již nelze vidět prostý
dichotomický vztah mezi „monolitickým mainstreamem“ a „rezistentní subkulturou“
[Smolík 2010: 77].
V této práci však budu s pojmem subkultura pracovat i přes jeho kritiku, která se
objevuje v rámci postsubkulturního přístupu. Pro toto rozhodnutí nacházím oporu u
Marty Kolářové, která tvrdí, že „z perspektivy hudebních subkultur mládeže je
mainstream stále opozitní kulturou, ke kterému cítí silnou distanci“ [2011: 241n.].
Stylová

rozrůzněnost

a

nejednotnost

mainstreamu,

kterou

mu

přisuzuje

postsubkulturní přístup, tedy nezamezuje undergroundovým či alternativním
hudebním scénám se vůči mainstreamu stále silně vymezovat. Zejména u členů
taneční rave scény se tomu tak stále děje [Thorton 1995: 164]. Z toho důvodu lze,
zejména u undergroundových hudebních scén, stále užívat pojem subkultura, jelikož
členové této scény se stále vnímají v jisté subkulturní opozici vůči dominantnímu
mainstreamu.

2.2.2 Subkulturní kapitál
S teoretickým konceptem subkulturního kapitálu přišla Sarah Thorton ve své knize
Club Cultures [1995], kde tento koncept používala pro analýzu statusu a hierarchie
v rámci britské taneční klubové scény. Thorton vychází z teoretického konceptu, který
používal francouzský sociolog Pierre Bourdieu pro zkoumání vkusu a sociální
struktury. Bourdieu rozlišoval několik základních forem kapitálu – ekonomický,
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kulturní, sociální a symbolický [Šubrt, Balon 2010: 175-178]. Distribuce těchto forem
kapitálu determinuje sociální status jedinec v rámci jednotlivých polí společnosti.
Thorton staví především na Bourdieuvě konceptu kulturního kapitálu a pro jeho
aplikaci na klubovou taneční scénu přichází s pojmem subkulturní kapitál, který
podobně jako Bourdieu dělí na objektifikovaný a vtělený 3 [Thorton 1995: 27].
Objektifikovaný subkulturní kapitál se pojí s materiálními statky (sbírka vinylových
desek, hudební aparatura apod.) a vtělený kulturní kapitál představuje znalost
subkultury, jejích zvyků a norem (slang, styl oblékání, taneční styl či znalost hudby)
[srov. Kolářová 2011: 27, 105; Wilson 2006: 51]. Thorton tedy nahlíží na subkulturu
jako na sociální pole, ve kterém fungují specifická pravidla a normy, tak jak ho chápe
Pierre Bourdieu [Šubrt, Balon 2010: 174-175].
Ondřej Slačálek v souvislosti se studiem české freetekno scény [2011: 83 – 122]
podotýká, že pro aplikaci konceptu subkulturního kapitálu na českou freetekno scénu
je nezbytné, kromě jeho objektifikované a vtělené formy, „vrátit do hry“ i
institucionalizovanou formu kulturního kapitálu dle pojetí Bourdieua, jelikož bez něj
nelze analyzovat význam členství v subkulturních skupinách na status [ibid.: 105].
V rámci české freetekno scény lze institucionální formu subkulturního kapitálu
spojovat především s členstvím jedince v soundsystému.

2.2.3 Subkulturní styl
Jedním ze základních výrazových prostředků snad každé subkultury je její styl,
který neodlišuje jen subkulturu od mainstreamové kultury, ale i jednotlivé subkultury
mezi sebou. „Každá nová subkultura zakládá nové trendy, vytváří nový vzhled a
zvuky“ [Hebdidge 2012: 145]. Subkulturní styl však neslouží subkulturám čistě jen
jako prostředek diferenciace od ostatních kultur. Subkultury totiž svůj styl používají i
jako formu komunikace, a to nejen vně, ale i uvnitř subkultury. Dick Hebdidge hovoří
o typických prvcích subkulturního stylu, například roztržené tričko u punkerů či drahé
obleky u teddy boys, jako o kódech, které jsou záměrně vystavovány. Pro většinu
subkultur, zejména těch tradičně spojených s hudbou, je typické, že používají běžné
předměty jiným způsobem či kombinují oblečení a jiné zboží ve stylu, který je pro
3

„Bourdie dělí kulturní kapitál na absorbovaný či vtělený (embodied), obejktifikovaný a institucionální –
první představuje internalizované znalosti a kódy chování (např. pravidla stolování či znalost cizího jazyka),
druhý vlastnictví věci (např. knihovna), třetí formální uznání (např. akademický titul)“ [Kolářová 2011: 105;
Šubrt, Balon 2010:177].
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majoritní kulturu velmi netypický, nezřídkakdy považovaný za extravagantní. Hebdige
předkládá tento fakt za hlavní rozdíl subkulturního stylu oproti stylu majoritní kultury,
„jejíž hlavním rozpoznávacím znakem je předstírání přirozenosti“ [Hebdidge 2012:
157]. Oproti tomu subkulturní styly se zpravidla vyznačují extravagancí a
nepřirozeností.
„Mladí v hudebních subkulturách zdůrazňují svou odlišnost, individualismus,
autonomii a originalitu v protikladu k šedé mase mainstreamu a většinové kultuře“
[Kolářová 2011: 214]. Často se však stává, že mainstreamová móda převezme prvky
subkulturního stylu a pojme je za své. Hebdige v tomto smyslu zmiňuje styly mods a
punks, jejichž prvky přešly do klasického mainstreamového stylu oblékání, a říká, že
tato

komercionalizace

subkulturního

stylu

„nevyhnutelně

vede

k oslabení

subverzivního potenciálu subkultury“ [Hebdidge 2012: 145]. Jedním z prvotních
důkazů komercializace konkrétní subkultury tedy často bývá přejímání jejího stylu do
maintsreamové módy a autentičnost dané subkultury je v průběhu tohoto procesu
značně oslabována.

2.2.4 Soundsystém a freeparty
„Soundsystém je parta, která společně vlastní techniku potřebnou k pořádání parties
– tedy zejména dodávku, nákladní auto nebo autobus, agregát na výrobu elektřiny,
výkonné reproduktory, gramofon, mixážní pulty apod.“
[Slačálek 2011: 87]
Soundsystém představuje pro freetekno scénu zhruba to, co kapela pro ostatní
hudební scény. Faktický rozdíl oproti kapelám je však poměrně značný. Do
soundsystému totiž nepatří pouze hudebníci, ale i lidé vytvářející dekorace, starající se
o bar, chod a organizaci freeparty. Dále také lidé, kteří vyrábí či opravují hudební
aparaturu, starají se o vozový park či vlastní nákladní automobil. Soundsystém je tedy
velmi komplexní skupinou lidí, kde většinu rozhodně netvoří pouze muzikanti a lidé
starající se o hudbu – Djové a zvukaři.
„Freeparty jsou venkovní svobodně organizované akce bez vstupného, pořádané
přímo soundsystémy“ [Kolářová 2011: 87]. Tyto akce jsou organizovány jiným
způsobem než mainstreamové či komerční koncerty a festivaly. Rozdíl oproti nim tkví
především v tom, že na freeparties nefigurují žádní sponzoři, pořadatelská služba,
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security apod. Soundsystémy organizují freeparties svépomocí a na vlastní náklady.
Samy zajišťují hudební aparaturu, bar a občerstvení, dekorace i propagaci samotné
párty. Hudební produkci zajišťují samotní členové či přátelé soundsystému a to
zpravidla bez požadavku na honorář. Freetekno scéna kromě pojmu freeparty užívá i
pojem teknival, což je v podstatě hromadná freeparty. „Teknival je party pořádaná
společně mnoha soundsystémy, často výroční událost subkultury v dané zemi za účasti
řady soundsystémů, včetně zahraničních, a tisíců návštěvníků“ [ibid.].

2.2.5 Underground, rave a freetekno
Značná část autorů literatury, zejména těch zahraničních, zabývající se tanečními
rave scénami pojímá studium těchto scén především skrze analýzu klubové scény –
například Sarah Thorton [1995], Brian Wilson [2006], David Moore a Christine
Siokou [2008] či Tammy Anderson [2009]. Ve svém výzkumu z této literatury široce
čerpám, avšak považuji za nezbytné zmínit, že česká taneční rave scéna se od
zahraničních tanečních rave scén poměrně zásadně liší. To ostatně uznávají i Philip
Kavanaugh a Tammy Anderson [2008: 200], když poukazují na fakt, že existují různé
trajektorie tanečních rave scén v USA, Spojeném království, Evropě či v Austrálii. Na
základě svých zkušeností s českou freetekno scénou vidím její odlišnost hned
v několika aspektech. Zmíním zde dva nejzásadnější.
Prvním aspektem je to, že česká rave scéna není klubovou scénou. Sarah Thorton
[1995] velmi často používá spojení „clubbers and ravers“ či tyto dva pojmy různě
kombinuje stylem, který nezřídkakdy evokuje, že se dají tyto dva pojmy v zásadě
zaměnit. Nemohu rozporovat to, že v realitě britské taneční rave scény s těmito pojmy
takto nakládat lze, nicméně v realitě české rave či freetekno scény to zcela jistě nelze.
Z vlastní zkušenosti vím, a potvrdilo se mi to i v rámci mého výzkumu, že česká
freetekno scéna se nedá označit za klubovou scénu. Freeparties se do klubů přesouvají
jen na určitou, co nejkratší část roku, kdy počasí nedovoluje pořádat freeparties ve
venkovních prostorech. I v tomto období se však většinou jedná o tovární a
průmyslové haly spíše než o kluby v pravém slova smyslu.
Druhým aspektem, který zásadně odděluje českou rave scénu od těch zahraničních,
je fakt, že ve výzkumech výše zmíněných autorů se neobjevují soundsystémy.
Předpokládám tedy, že soundsystémy na jimi zkoumaných tanečních rave scénách
nehrají důležitou roli nebo se na nich nevyskytují vůbec. Naopak česká freetekno
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scéna je, i v historii byla, vždy zcela zásadním způsobem spojena s existencí
soundsystémů. Nejvíce podobnou instituci českému či evropskému soundsystému
jsem nalezl v knize Briana Wilsona, který hovoří o „promotion companies“, jež
pořádaly rave parties již v raném období kanadské rave scény [2006: 53]. Wilson
hovoří o promotérech, kteří rané rave parties pořádali nejprve „pro dobro scény“ a
posléze jejich motivace k pořádání parties byla více zaměřena na aspekt
ekonomického zisku. Ani Wilson ani jiní výše zmiňovaní autoři však nezmiňují
jakékoliv skupiny, které by se daly označit za přímou obdobu soundsystému, tak jak
jej známe z české freetekno scény4.
Na tomto místě ještě cítím potřebu krátce se zamyslet nad užíváním pojmu
underground. Musím se ztotožnit s tvrzením Sarah Thorton, že „obdobně jako
‚subkultury‘ je i pojem underground mlhavou konstrukcí“ [1995: 181]. Thorton tvrdí,
že termín underground raveři užívají pro označení subkulturních věcí či záležitostí.
Označení undergroundová hudba a styl je na rave scéně používáno především ve
smyslu poukázání na jejich autenticitu a vymezení se vůči masové produkci a
masovému konzumu [ibid.]. V rámci této bakalářské práce budu tedy zacházet
s termínem underground ve stejném duchu, v jakém je dle Thorton v rámci rave scény
užíván.

4

Viz předchozí podkapitola „Soundsystém a freeparty“
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2.3 Transformace taneční rave scény
Počátky české freetekno scény sahají až do léta roku 1994, kdy do České republiky
přijely legendární soundsystémy Spiral Tribe společně s Mutoid Waste Company. Od
té doby uplynulo již tedy téměř jedno čtvrt století, během kterého se česká freetekno
scéna, tak jako ostatní světové taneční rave scény [Anderson 2009], značně proměnila,
transformovala. V této kapitole popíšu proces transformace, kterým si prošly taneční
rave scény v zahraničí. Popis vývoje zahraničních tanečních rave scén mi poskytne
rámec, skrze který budu nahlížet na transformaci české freetekno scény a zjišťovat,
zda lze v české freetekno scéně vysledovat podobné procesy jako v obdobných
zahraničních scénách.
Christine Siokou a David Moore popisují proces transformace australské rave
scény, jejíž změny kategorizují do čtyř spolu souvisejících oblastí: „lokalita, marketing
a velikost akcí; složení účastníků; „vibe“ nebo atmosféra; a drogová situace“ [2008:
53].
Další publikací, která mi posloužila k vytvoření rámce pro nahlížení na
transformaci freetekno scény, je kniha Fight, Flight, or Chill: Subcultures, Youth, and
Rave into the Twenty-First Century vydaná v roce 2006. V této knize se její autor
Brian Wilson zaměřuje na rozbor kanadské rave scény především prostřednictví studia
rave scény v Torontu. Wilson předkládá popis vývoje tamní scény v pěti stádiích:
„raná taneční klubová scéna; Chris Shepperd, Dance Radio, a importovaná scéna;
propagační společnosti, soutěžení a růst; vzestup, úpadek a transformace;
mainstreamizace a fragmentace“ 5 [Wilson 2006: 51-57 (překlad autora)]. Taneční
rave scéna v Torontu se dle Wilsona vyvinula z raného undergroundového stádia až do
stádia mainstreamu a fragmentace. Tento vývoj se odehrál prostřednictví několika
zásadních bodů. Zaprvé „zaprodáním“6 několika hlavních osobností tamní alternativní
hudební scény (Chriss Shepperd a Don Burns), které jednak začaly produkovat
mainstreamovou taneční hudbu a také vnesly rave hudbu na vlny rádiových stanic.
Druhým bodem vývoje torontské taneční rave scény byl vznik promotérských firem.
Wilson zmiňuje dvě firmy – Exodus a Chemistry -, které se „více zajímaly o
5

Originální znění názvů pěti stádií vývoje torontské rave scény: „Early Dance Club Scene; Chris Shepperd,
Dance Radio, and the Imported Scene; Promotion Companies, Competition, and Growth; The Rise, Fall, and
Transformation; Mainstreaming and Fragmentation“
6
Brian Wilson [2006] i Sarah Thorton [1995] používají pojem „sell out“
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poskytnutí dobré show a méně o vydělávání peněž“ [Wilson 2006: 53]. V té době
(přelom 80. a 90. let) byla popularita undergroundové rave scény v Torontu na
vzestupu, což vedlo ke vzniku dalších firem, které na scénu vstupovaly spíše se
záměrem vydělat peníze [ibid.: 54]. Třetím bodem byl následný posun torontské
taneční rave scény z polohy „underground“ do polohy „above-ground“. Právě tento
posun „above-ground“ je zásadním prvkem pro přechod do stádia mainstreamu a
fragmentace. Posun „above-ground“ se projevuje širokým nárůstem popularity,
zejména u mladých náctiletých lidí, velikosti a periodicity pořádaných rave parties.
Wilson také zmiňuje fakt, že motivace k navštěvování rave parties se stále vzdalovala
od komunitního aspektu rave kultury směrem k účasti z důvodu, že rave je „cool“ a
jsou tam dostupné drogy. Tato změna motivace k navštěvování rave parties se
promítla i do složení účastníků samotných akcí [Wilson 2006: 54n.].
Ve vývoji australské i kanadské taneční rave scény vidím poměrně dost styčných
bodů. Pro vytvoření rámce ke zkoumání transformace české freetekno scény jsem
provedl syntézu pohledů Christine Siokou a Davida Moora na australskou rave scénu
společně s pohledem Briana Wilsona na kanadskou rave scénu. Výsledkem této
syntézy jsou čtyři zásadní, vzájemně propojené procesy, prostřednictvím nichž probíhá
transformace tanečních rave scén – komercionalizace, dekriminalizace, změna
drogové situace, a úpadek „spiritu“7. Nyní tyto procesy postupně krátce popíšu.

2.3.1 Komercionalizace
Pro proces komercionalizace je naprosto zásadním a nezbytným jevem nárůst
popularity taneční rave scény – masifikace scény. Nárůst popularity rave scény
s sebou nese zásadní vzestup počtu návštěvníků parties, což posiluje jejich komerční
potenciál. Díky nárůstu komerčního potenciálu se mění způsob marketingu a
propagace akcí, kdy se potenciální návštěvníci o akcích již nedozvídají díky svému
subkulturnímu kapitálu v podobě „insider komunitní komunikace“ 8 či z nelegálně

7

V zahraniční literatuře se většinou objevuje pojem „vibe“. Pokud se jedná o českou freetekno scénu budu
používat pojem „spirit“, jelikož z vlastní dlouholeté zkušenosti s touto scénou vím, že tento pojem je pro
českou scénu zcela typickým. Čeští návštěvníci freeparties často hovoří o tom, že párty měla či neměla ten
správný „spirit“, a obecně se na české freetekno scéně často objevuje fráze „hledání spiritu“ jako paralela pro
to, co návštěvníci na parties hledají.
8
Na české freetekno scéně se například často na letácích místo přesné lokace párty dříve objevovala fráze
„ask your local raver“ či „místo stejné jako minule“ apod. Toto mám na mysli pod označením „insider
komunitní komunikace“
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vylepených letáků po městě, ale parties jsou propagovány oficiálními cestami – rádio,
legální výlep letáků, propagace v hudebních časopisech apod.
Vzestup kvantity návštěvníků parties s sebou přirozeně nese i změnu kvality9 ve
smyslu složení účastníků. Na parties se objevuje více lidí z vně komunity,
z mainstreamu.
Dále se v rámci procesu komercionalizace mění i prostor, v němž se
undergroundová rave hudba objevuje. Tato hudba se již nehraje jen na
undergroundových rave parties, ale i na parties, které jsou členy scény vnímány jako
mainstreamové či komerční. Obdobně je tomu i u rádií, kdy se undergroundová
muzika přesunuje z internetových nezávislých rádií na stanice, které jsou vnímány
jako mainstreamové.

2.3.2 Dekriminalizace
Samotný pojem „dekriminalizace“ je možná trochu zavádějící, ale nepodařilo se mi
přijít na lépe vystihující pojem. Zejména pro českou freetekno scénu je tento proces
typický. Pod pojmem „dekriminalizace“ rave scény mám na mysli zejména přesun
freeparties z ilegality do legality, kdy se organizátoři freeparties snaží tyto akce
pořádat v legálním a oficiálním režimu. V literatuře pojednávající o zahraničních
tanečních rave scénách jsem nenalezl příliš zmínek o posunu scény z ilegality, ale ze
své osobní zkušenosti s českou freetekno scénou jsem usoudil, že tento aspekt je
minimálně pro českou realitu velmi podstatný.
Naopak se v literatuře pojednávající o zahraničních tanečních rave scénách
objevuje téma změny lokality [Moore, Siokou 2008: 53] a velikosti akcí [Wilson
2006: 55]. Autoři hovoří o tom, že rave parties jsou dnes pořádány ve velkých
licencovaných klubech a halách v centru měst na rozdíl od dřívějších dob, kdy se
parties pořádaly v menších alternativních klubech či zcela opuštěných halách
v periferních oblastech měst či zcela mimo ně [Anderson 2009: 312].

9

Zde nepoužívám slovo „kvalita“ v hodnotově zatíženém smyslu. Mám na mysli kvalitativní změnu
účastníků ve smyslu proměny jejich preferencí, nároků a kulturního pozadí. Nehodnotím zde, zda jsou noví
účastníci více či méně „kvalitní“.
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Dále se se změnou lokality a výstupem z ilegality začaly parties pořádat mnohem
pravidelněji. Parties se pořádaly v pravidelných časových intervalech a na stále
stejných místech.
Nárůst velikosti rave parties, jejich pravidelnost a legalita, to vše přispělo k tomu,
že pro potenciální návštěvníky bylo mnohem snazší rave parties objevit a dostat se na
ně [Wilson 2006: 54]. Snazší dostupnost rave parties, obdobně jako nárůst jejich
popularity, měla opět za důsledek nárůst počtu účastníků těchto akcí.

2.3.3 Změna drogové situace
Jako velmi signifikantní pro transformaci taneční rave scény se jeví i změna na poli
drogové situace na rave parties. Změna drogové situace v zásadě probíhá ve dvou
sférách, a sice v druhovém zastoupení drog a jejich kvalitě.
Autoři literatury pojednávající o tanečních rave scénách se v zásadě shodují na tom,
že se od dob raných rave parties značně proměnila druhová skladba drog. V raných
dobách rave parties v Anglii, Austrálii i v Kanadě účastníci užívali spíše extázi
(MDMA) a LSD, kdežto v pozdějších dobách se na parties mnohem častěji a ve vetší
míře objevovali ty nejtvrdší drogy jako amfetamin, metamfetamin a kokain [Moore,
Siokou 2008: 55; Thorton 1995: 40; Wilson 2006: 55, 56].

2.3.4 Úpadek „spiritu“
Úpadek „spiritu“ parties – nebudu používat český pojem „duch“ parties, jelikož je
pojem párty „spirit“ na české freetekno scéně přirozeně používán a zažit – je dalším
procesem, který se při transformaci tanečních rave scén objevuje. Tento proces je asi
nejvíce vzájemně propojen s předešlými třemi procesy, které zmiňují předešlé
podkapitoly. Ve skutečnosti je úpadek „spiritu“ možná spíše jakýmsi výsledkem
spojeného vlivu předešlých procesů, než samostatným procesem per se.
Komercionalizace, změna charakteru lokality či proměna drogové situace. Všechny
tyto procesy mají přirozeně vliv na změnu „spiritu“ či atmosféry rave parties.
Účastníci, zejména ti starší, jež zažili „staré dobré časy“, se většinou vyjadřují o
„spiritu“ a atmosféře dnešních rave parties v negativním smyslu. Úpadek původního
„spiritu“ freeparties bývá například spojován s rozrůstajícím se okruhem návštěvníků
těchto akcí [Slačálek 2011: 95].
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2.4 Historie freetekna
Tato kapitola je tvořena dvěma podkapitolami, které shrnují historii evropské
freetekno scény. První podkapitola je věnována počátkům freetekna ve Velké Británii,
odkud se fenomén freetekna dostal k nám do České republiky, druhá podkapitola poté
shrnuje historii a vývoj české freetekno scény.

2.4.1 80. léta ve Velké Británii
Kořeny freetekno subkultury sahají do období 80. let 20. století ve Velké Británii,
kde tato subkultura navázala na tzv. travellerská hnutí. Travelleři (volně přeloženo
jako poutníci [Smolík 2010: 233]) žili kočovným způsobem života ve svých
dodávkách a karavanech. Zásadním prvkem subkultury těchto „novodobých nomádů“
byl odpor proti konzumerismu a neustálé honbě za ekonomickým ziskem [ibid.].
Travelleři se snažili být co nejvíce autonomní vůči většinové společnosti, která žila
konzumním způsobem života. Této autonomie „novodobí nomádi“ dosahovali právě
kočováním z místa na místo, kdy každé místo, které „okupovali“, dočasně proměnili.
Graham St. John v tomto smyslu hovoří o horizontu, „který není utopický, ale
heterotopický“ [St. John 2004 cit. dle Kolářová 2011: 90], čímž vyjadřuje, že koncept
nomádství není spojen s vytvářením jednoho ideálního místa, nýbrž s hledáním a
přetvářením míst stále nových. Jasný vliv travellerského hnutí se ve freetekno
subkultuře projevoval již od jejího raného období. Freeteknaři přetvářeli dočasně
„okupovaná“ místa pořádáním freeparties.
Během 80. let 20. století v Evropě mezi mladými lidmi rostla obliba taneční
muziky, která stálá na hudebních tradicích stylů Detroit techno a Chicago house 10. Na
ideových základech travellerského hnutí a hudební tradici taneční muziky vznikly na
přelomu 80. a 90. let 20. století první soundsystémy. Za první soundsystém bývá
považován DiY Collective, který vznikl v roce 1989 [Collin 1997 cit. dle St. John
2009: 34]. Za nejvlivnější a nejvýznamnější soundsystem je označován Spiral tribe
vzniknuvší roku 1990, který je považován „za průkopníka mobilní travellerské
anarcho-taneční aliance“ [St. John 2009: 36 (překlad autora)].
10

Z těchto dvou hudebních tradic vzešel hudební styl nazývaný British acid house nebo také British acid
techno. Acid house v sobě kombinuje repetitivní rytmus detroitského techna a zcela nový acidový zvuk
vytvořený chicagskými Djs pomocí dnes již legendárního basového syntezátoru Roland TB303 [Thorton:
1995: 117]. Odtud také pochází tradice používání čísla 303 jakožto signifikantního symbolu pro acid techno,
které bylo paradigmatickým hudebním stylem rané britské rave scény.
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S rozmachem freeparties v 90. letech ve Velké Británii šla ruku v ruce i zvýšená
pozornost státních složek na tento fenomén. Za hlavní aspekty konfliktu státních
složek s fenoménem freeparties lze označit „širokou oblibu užívání ilegálních drog,
porušování vyhlášek rušení klidu i veřejného shromažďování a další druhy
deviantního chování“ [Anderson, Kavanaugh 2007: 3 (překlad autora)]. Tento konflikt
mezi britskými státními složkami a freeteknaři vyústil v roce 1994 do vydání
represivního zákona Criminal Justice Act [Anderson, Kavanaugh 2007: 22]. Tento
zákon do značné míry znemožnil pořádání freeparties na území Velké Británie. Z toho
důvodu se část Britské freetekno scény rozhodla vyrazit se svými soundsystémy
kočovat po zemích Evropy, kde podobné zákony zatím neplatily.

2.4.2 Počátky a vývoj freetekna v České republice
Pro vznik české freetekno scény byl exodus britských soundsystémů z Velké
Británie naprosto klíčový. V létě roku 1994 do České republiky přijíždí první britské
soundsystémy – legendární Spiral tribe a Mutoid Waste Company. Tyto soundystémy
uspořádaly první teknival na území České republiky [Kolářová 2011: 87], který nesl
název Free Festival a odehrál se ve dnech 28. 7. – 2. 8. 1994 na louce nedaleko
Středočeského města Hostomice. První ročník Free Festivalu probíhal za nulové
policejní účasti, minimálního mediálního pokrytí a sjelo se na něj 200 – 300 účastníků,
převážně cizinců [Pražský 2017: 117, 119]. Free Festival odstartoval tradici
každoročního pořádání českého teknivalu během posledního červencového víkendu.
„Pro přítomnou hrstku Čechů se tato událost (Free Festival 1994 – pozn. autora) stává
mezníkem v jejich životech a freescéna v Čechách se začíná rodit“ [Pražský 2017:
119]. Free Festival představoval zcela novou formu hudební produkce a hudebního
festivalu či koncertu. Bez přestávky hrající hudba Spiral Tribe, založená na striktně
repetitivním rytmu a reprodukovaná z reproduktorů o výkonu 20 KW, spojená s
uměním Mutoid Waste Company, kteří jako umělecká díla používali všemožný odpad
či použité kovy a jiné součástky [ibid.], vytvořila pro Čechy doposud neznámou
atmosféru.
„V Hostomicích v Čechách vidíme na přívěsu Mig – ruský bojový letoun z 2.
světové války. Všude kolem jsou vojenská vozidla, jejichž kola jsou větší než
člověk. V 3 m kleci visí kovová kreatura, jejíž připravená hlava se kroutí směrem
k nebi s výrazem šklebu dle Bacona. V noční nejasnosti dělá laser díry do
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zvířeného prachu. Mutoidi projíždějí dav v rozloženém autě vybaveným tryskou
plivající plameny přes čelní sklo a jsou obklopeni žongléry a chrliči ohně. Lidé sedí
v kruhu pod plachtami, jiní si hrají se psy. [Pražský 2017: 121].
V dalších letech, po prvním ročníku Free Festivalu, obliba freetekna v Čechách
postupně rostla. To lze dokumentovat na každoročním nárůstu účastníků Free
Festivalu. V roce 1995 se tohoto teknivalu, konaného opět na louce u Hostomic,
zúčastnilo 300 – 400 účastníků, aby se následující rok na této louce sešlo 1500 – 2000
účastníků11. Následující dva ročníky Free Festivalu se poté odehrály na jiném místě, a
sice v okolí obce Stará Huť u Dobříše, kam se vždy sjelo 2000 – 6000 účastníků.
Všechny ročníky Free Festivalu se odehrály na řádně pronajatých pozemcích. [Pražský
2017: 102 – 117].
V roce 1999 nastalo několik zásadních zlomů v pořádání Free Festivalu. Prvním
byla změna názvu na Czechtek [Kolářová 2011: 87; Pražský 2017: 92]. Druhým
bodem zlomu bylo obsazení pozemku, který nebyl řádně pronajat, jako tomu bylo u
předchozích ročníků. První ročník Czechteku se konal nedaleko obce Hradčany v
bývalém areálu letiště sovětské armády. „Tento pozemek patřící vojenským lesům,
s.r.o. Privium, obci Ralsko a leasingové společnosti byl dočasně obsazen za tichého
souhlasu zástupců Českolipského kraje a krajského velitelství PČR, na základě ústní
gentlemasnké dohody“ [Pražský 2017: 92]. Následující dva ročníky Czechteku se
odehrály na „nelegálně„ obsazených pozemcích (ročník 2000 – pozemek soukromé
zemědělské společnosti u obec Lipnice; ročník 2001 – obecní pozemek v lesích
bývalého vojenského újezdu Ralsko) [Pražský 2017: 79, 83]. Ročník 2001
představoval další bod zlomu v historii českého freetekna. Tímto bodem byla první
policejní intervence Czechteku.
„Policejní účast (na Czechteku 2001 – pozn. autora): bránění příjezdu prvních
účastníků, umísťování značky zákaz vjezdu a následné pokutování (min. 500,- Kč,
zatarasení dalších příjezdových cest pokácením zdravých stromů; policie akci na
žádost starosty (bez nějakého právního opodstatnění) ukončila v neděli odpoledne a
v pondělí ráno nenásilně vyháněla poslední uklízející účastníky.“ [Pražský 2017:
79].

11

Počty účastníků jsou vždy udávány kumulovaně během celého trvání akce.

26

V letech 2002 a 2003 byl Czechtek pořádán opět, jako první ročníky Free Festivalu,
na řádně pronajatých pozemcích (ročník 2002 – Andělka u obce Višňová; ročník 2003
– Ledkov u Kopidlna) [Pražský 2017: 65, 53]. Především ročník 2003 by se dal
označit za vrchol české freetekno scény. Tento ročník byl do té doby největším
českým teknivalem s nejhojnější účastí návštěvníků (35000 – 40000) [Pražský 2017:
53].
Ročník 2004, který se odehrál u vesnice Boněvov u Chodové Plané, byl
posledním ročníkem Czechteku konaným na pozemku, který nebyl řádně pronajat.
Tento ročník byl zároveň o poznání menším teknivalem než předchozí ročník (účast
„jen“ 15000 – 20000 lidí) a svou atmosférou dal naposledy v historii Czechteku
vzpomenout na jeho první ročníky [Pražský 2017: 40n.]. Zároveň byl ročník 2004 také
méně komerčním než ročník minulý. Tomuto faktu nahrávala větší vzdálenost od
Prahy a především nejistota ohledně postupu policejních složek [Pražský 2017: 42].
Nyní se dostávám k naprosto zásadnímu zlomu české freetekno scény, Czechteku
2005. Tento ročník, již dvanáctý v pořadí, nejvíce dostal freetekno scénu do
pozornosti široké veřejnosti, jelikož se mu dostalo extrémní mediální pozornosti
[Pražský 2017: 27]. V roce 2005 došlo k prvnímu násilnému rozehnání Czechteku.
Tento ročník byl paradoxně řádově menší akcí než předešlé ročníky. Počet
návštěvníků se pohyboval okolo 5000 lidí (přibližně 3 krát méně než v předešlém roce
a dokonce 7 krát méně než v roce 2003) a počet participujících soundsystémů činil 42
(4 krát méně než v roce 2004 a 3 krát méně než v roce 2003). Navíc se oproti
předešlému ročníku konal na řádně pronajatém pozemku. I přes tato fakta byl
Czechtek 2005 Policií České republiky násilně ukončen.
„Policejní účast: blokování veřejné příjezdové cesty a dálničního přivaděče, šíření
dezinformací o souhlasu majitele pozemku. Zásah proběhl ve dvou vlnách
s použitím slzného plynu, vodních děl a těžkooděnců, podle svědků byl často velmi
brutální.“ [Pražský 2017: 27].
Po Czehteku 2005 následoval už pouze jeden ročník tohoto legendárního českého
teknivalu. Ročník 2006 se odehrál ve vojenském újezdu Hradiště u obce Mašťov.
Specifikem tohoto ročníku byl fakt, že se konal na řádně pronajatém pozemku,
přičemž organizátoři uzavřeli smlouvy o konání akce přímo s Armádou České
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republiky. V roce 2006 se na Czechtek sjelo pravděpodobně nejvíc účastníků v historii
tohoto teknivalu, hovoří se o čísle více než 40000 lidí [Pražský 2017: 13]. Tento
ročník proběhl hladce, bez vážnějších problémů, což lze pravděpodobně přisuzovat
dohodě o konání akce mezi organizátory a Armádou České republiky. Dalším
faktorem, který přispěl k hladkému průběhu akce, byl také fakt, že soundsystémy
zajistily na svoje náklady soukromou zdravotnickou službu, pitnou vodu v cisternách,
hasiče, mobilní toalety a úklid odpadků na pozemku [Pražský 2017: 15].
Navzdory tomu, že Czechtek 2006 proběhl naprosto klidně a hladce, zástupci české
freetekno scény se rozhodli další ročníky tohoto teknivalu již nepořádat12.
Historický vývoj české freetekno scény lze hrubě rozdělit do dvou částí – období
před a po konci Czechteku 13 . V období „před koncem Czechteku“ jednotlivé
soundsystémy pořádaly v průběhu roku menší freeparties, kde byla nejčastěji jedna či
dvě stage 14 a sjelo se na ně maximálně pár stovek účastníků. Czechtek poté
představoval jakési každoroční vyvrcholení freetekno scény, kam se hromadně sjely
téměř všechny tuzemské soundsystémy a společně se zahraničními kolegy vytvořily
teknival, který svou velikostí i významem přesahoval hranice České republiky.
V období „po konci Czechteku“ se aktivity soundsystémů během roku příliš
nezměnily. Jednotlivé soundsystémy stále pořádaly menší freeparties s relativně
malým počtem účastníků. Scéně však chybělo ono vyvrcholení v podobě
každoročního velkého teknivalu, na který se sjeli účastníci z celé Evropy.
Tímto krátkým shrnutím vývoje české freetekno scény uzavírám teoretickou část a
přesunuji se k metodologickým aspektům mého výzkumu, který je zaměřen na
výzkumnou otázku, zda česká freetekno scéna prošla od svého vzniku nějakou formou
transformace.

12

Viz příloha 1 „Prohlášení o ukončení Czechteku“.
Czechtek i Free Festival považuji, stejně jako Pražský [2017], za jednu akci pouze s jiným názvem.
14
Stage je označení pro prostor, který představuje jednu taneční plochu před souvislou „stěnou“
reproduktorů, které hrají stejnou hudbu. K jedné stagi obvykle patří jeden bar a většinou bývá složena
z reproduktorů několika soundsystémů, jejichž DJové se střídají v hraní hudby.
13
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3 Metodologická část
V této

části

textu

postupně

ve

čtyřech

kapitolách

představím

důležité

metodologické aspekty mého výzkumu. První kapitolu věnuji formulaci hlavních
výzkumných otázek. V druhé kapitole popisuji svou roli „insidera“ při výzkumu české
freetekno scény. Metodami mého výzkumu se zabývám v kapitole třetí a čtvrtou
kapitolu věnuji stručnému popisu etiky výzkumu.

3.1 Výzkumné otázky
Při volbě tématu mé bakalářské práce jsem se rozhodl zkoumat transformaci české
freetekno scény. Toto rozhodnutí pramenilo z mé určité znalosti této scény a prvotní
hypotézy, že určitá míra transformace zde proběhla. Hlavní výzkumnou otázkou mého
výzkumu tedy je, zda prošla česká freetekno scéna od svého vzniku nějakou
transformací a pokud ano, tak jakou. Po důkladném seznámení se sociologicky
relevantní literaturou, která zkoumá transformace zahraničních tanečních rave scén
[např. Thorton: 1995; Wilson 2006; Moore, Siokou 2008; Anderson: 2009], jsem
zjistil, v jakých oblastech by se dala transformace české freetekno scény předpokládat.
Ze syntézy mých osobních zkušeností s českou freetekno scénou a znalostí nabytých
ze studia relevantní literatury vzešla tato hlavní výzkumná otázka a s ní související
podotázky:
Prošla česká freetekno scéna od svého počátku do dnešní doby nějakou
transformací?
a.) Lze

vysledovat

nějaké

tendence

české

freetekno

scény

ke

komercionalizaci? Pokud ano, jak se komercionalizace projevuje?
b.) Lze vysledovat nějaké tendence české freetekno scény k vystoupení
z ilegality? Pokud ano, jakým způsobem se to děje?
c.) Proběhla v české freetekno scéně nějaká změna na poli drogové
situace? Pokud ano, v čem tato změna spočívá?
d.) Mají dnešní freeparties jinou atmosféru či „spirit“ než dříve? Pokud
ano, jakým způsobem se liší?
e.) V jakých dalších oblastech se transformace české freetekno scény
objevuje, pokud v nějakých?
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3.2 Insider research
„Na rozdíl od ‚insidera‘ výzkumník v roli ‚outsidera’ nebyl ani socializován do
skupiny, ani nebyl angažován do běhu zkušeností, které vytváří její život. Tím
pádem nemůže mít přímou, intuitivní citlivost, která sama o sobě umožňuje
empatické porozumění.“15
[Merton 1972: 15 (překlad autora)]
Mé empirické znalosti české freetekno scény sahají mnohem dále do historie než
do jara roku 2017, kdy jsem začal pracovat na této bakalářské práci. Mé první
zkušenosti s touto scénou sahají do roku 2006, kdy jsem se zúčastnil své první
freeparty. Nicméně již několik let před mou první účastí jsem nalezl zalíbení
v elektronické taneční muzice jako takové. V roce 2007 jsme se skupinou přátel
nakoupili základní hudební aparaturu a založili náš vlastní soundsystém a začali jsme
pořádat vlastní freeparties. Mám tedy zkušenosti s freetekno scénou nejen jako pasivní
návštěvník akcí, ale i jako jejich aktivní organizátor. Má aktivní participace v české
freetekno scéně v zásadě skončila v roce 2014, kdy náš soundsystém utrpěl obrovskou
ztrátu, jelikož se náš sklad stal terčem zlodějů. Byla nám ukradena naprostá většina
aparatury a náš soundsystém se v zásadě rozpadl. Od té doby je má aktivní participace
ve freetekno scéně v podstatě nulová a i počet mých návštěv freeparties v roli
pasivního

návštěvníka

rapidně

poklesl.

Někteří

členové

našeho

bývalého

soundsystému však na české freetekno scéně působí dodnes a mé sociální vazby
s lidmi působícími na této scéně, které jsem si mezi lety 2007 a 2014 vytvořil, stále
zůstaly aktivní, což mi zásadně pomohlo jednak při vstupu do výzkumného terénu, tak
i při oslovování výzkumných informátorů.
Z důvodu mých mnohaletých zkušeností s českou freetekno scénou má můj
výzkum jednoznačně charakter „insider research“. Tato má pozice „insidera“ ve
zkoumané subkultuře přinášela mému výzkumnému snažení určité benefity, nicméně
si uvědomuji, že s sebou nese i jisté nevýhody. Paul Hodkinson [2006: 146] zmiňuje,
že pozice „insidera“ ve zkoumané subkultuře může výzkumníkovi nabídnout výhody
zejména praktického charakteru v podobě snazšího vstupu do výzkumného terénu či
přítomnosti určitého vzájemného porozumění s výzkumnými informátory. Výzkumník
v roli „insidera“ má díky svým zkušenostem se zkoumanou kulturou jistou zásobu
15

Originální znění citátu viz příloha 2
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informací, se kterou může porovnávat a kriticky hodnotit informace a poznatky, jež se
k němu dostávají prostřednictvím toho, co vidí či slyší při rozhovorech a pozorování
[Hodkinson 2006: 145]. „Díky tomu se „insider researcher“ může vyvarovat
problematickým

interpretacím,

které

mohou

pramenit

například

z výpovědí

informátorů, kteří mu předkládají nepravdivé, nadnesené či nepodložené spekulace“
[ibid.: 143-144].
Pozice „insidera“ samozřejmě nemá jen výhody. Výzkumník si musí být neustále
vědom této své pozice a být ve svém přístupu dostatečně reflexivní. Hodkinson v této
souvislosti hovoří o „distanční analytické perspektivě“ [2006: 145], kterou je třeba
kombinovat se svými zkušenostmi „insidera“ při analýze nashromážděných dat.
V případě mého výzkumu považuji za výhodu, že moje aktivní participace na poli
freetekno scény byla přibližně dva a půl roku před zahájením mého akademického
zájmu o tuto scénu poměrně slabá. Tím pádem jsem si mohl vytvořit více distanční
pohled na tuto scénu, než kdybych v ní bez přestávky aktivně působil.
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3.3 Metody výzkumu
Pro výzkum transformace české freetekno scény jsem zvolil kvalitativní přístup,
který mi díky kombinaci různých technik etnografického výzkumu umožnil hlubší
vhled do zkoumané problematiky. Ostatně v tomto se neliším od jiných autorů, kteří
hudební subkultury mládeže zkoumají. Kvalitativní přístup k výzkumu společně
s kombinací etnografického pozorování a hloubkových rozhovorů s informátory
použili například Sarah Thorton [1995], David Muggleton [2000], Brian Wilson
[2006], David Moore a Christine Siokou [2008], Tammy Anderson [2009], Ondřej
Slačálek [2011] a mnozí další. Podobně jako tito autoři i já volím jako výzkumnou
metodu kombinaci výzkumných rozhovorů a etnografického pozorování v terénu.
Data

pro

můj

výzkum

jsem

shromažďoval

polostrukturovaných výzkumných rozhovorů,

16

především

s využitím

které jsem podpořil etnografickým

pozorováním v terénu a částečně i analýzou textových dokumentů (letáků a příspěvků
na sociálních sítích či internetu). Používám tedy typické způsoby shromažďování dat
pro kvalitativní výzkum [Hendl 2005: 161].
Výzkumné rozhovory jsem v období od června 2017 do března 2018 vedl s celkem
šesti informátory. Jednalo se o jednu ženu a pět mužů ve věku 27-37 let17. Všechny
informátory jsem díky svému dřívějšímu působení ve freetekno scéně již minimálně
zběžně znal před započetím mého výzkumu. Jejich výběr tedy probíhal úsudkem. Do
výzkumu jsem nezařadil nikoho z nejmladší freeteknařské generace. Toto rozhodnutí
jsem učinil v zásadě ze stejných důvodů jako Ondřej Slačálek – jejich výzkum by byl
méně vypovídající, jelikož jsou méně zapojeni do samotné subkultury a mají menší
možnost znát její dlouhodobá pravidla [2011: 85]. Navíc se můj výzkum zaměřuje na
transformaci freetekno scény během posledních minimálně deseti let, což de facto
vyřazuje informátory pod 25 let věku z mého zájmu, jelikož nepředpokládám, že tito
mohou mít zkušenosti s freetekno scénou po dostatečně dlouhou dobu.
Hlavní část mého etnografického terénního výzkumu probíhala na freeparty
nedaleko obce Oseček ležící v okrese Nymburk, která se odehrála na přelomu
července a srpna roku 2017. Dále jsem se během léta a brzkého podzimu zúčastnil tří

16
17

Scénář rozhovorů viz příloha 3
Základní informace o jednotlivých informátorech viz příloha 4
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menších ilegálních freeparties ve Středočeském a Jihočeském kraji. Dále jsem se
v zimním období na konci roku 2017 a na začátku roku následujícího zúčastnil
několika freeparties v pražských klubech a průmyslových halách.
Data nashromážděná z přepisu výzkumných rozhovorů, které jsem nahrával pomocí
diktafonu,

jsem

analyzoval

metodou

otevřeného

kódování,

která

„slouží

k tematickému rozkrytí textu“ [Hendl 2005: 247]. V rozhovorech nalezená témata jsem
poté kategorizoval do jednotlivých procesů transformace české freetekno scény.
Z terénního etnografického pozorování na freeparties jsem nashromáždil data
pomocí terénních poznámek, které jsem kompletoval až ex post, co nejdříve po
návratu z konkrétní akce. V místě konání akce jsem si dělal pouze krátké heslovité
poznámky především do mobilního telefonu. K tomuto způsobu záznamu terénních
poznámek jsem byl donucen okolnostmi. Na freeparties bývá většinou tma či naopak
zcela oslepující světlo ze stroboskopů a jiné světelné techniky. Nebylo tedy možné si
dělat poznámky v jiné než elektronické podobě do zařízení s nasvíceným displejem.
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3.4 Etika výzkumu
Všechny informátory, kteří participovali na mém výzkumu, jsem před samotným
provedením výzkumného rozhovoru požádal o informovaný souhlas s participací na
mém výzkumu, který jsem si v audio podobě nahrál na začátku každého výzkumného
rozhovoru. Informátory jsem ujistil, že mnou pořízený záznam bude sloužit pouze pro
potřeby mé bakalářské práce a všechna data, kromě jejich věku, budou
anonymizována. Právě z důvodu této mé proklamace jsem zvolil pořízení
informovaného souhlasu pouze v audio formě, jelikož informovaný souhlas podepsaný
jménem by mohl v informátorech vzbudit obavu, že data nashromážděná z rozhovorů
nebudou zcela anonymizována. Každý informátor měl možnost zvolit si pseudonym
podle vlastního uvážení, nicméně až na jednoho tuto volbu nechali všichni na mně.
Před zahájením rozhovoru jsem všechny informátory částečně seznámil s tématem
mého výzkumu. Informátoři věděli, že se můj výzkum zabývá českou freetekno
scénou. Dopředu jsem jim však neříkal, že mým zájmem je konkrétně transformace
této scény, abych zamezil vychýlení jejich výpovědí. Po vyloučení potřeby
opakovaného dotazování konkrétního informátora jsem mu celé téma mého výzkumu
sdělil. Všem informátorů jsem také nabídl možnost zpětné konzultace přepisu mého
rozhovoru pro případ, že by cítili potřebu cokoliv upravit či zcela vynechat. Tuto
možnost využili všichni informátoři, nicméně žádný z nich nevznesl požadavek
k jakékoliv úpravě přepisu svého rozhovoru.
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4 Empirická část
V této části práce předkládám v sedmi kapitolách závěry, které vyplývají z analýzy
výzkumných rozhovorů vedených s mými informátory. Šest kapitol je věnováno vždy
jednomu procesu, který ovlivňuje proměnu současné české freetekno scény. Jednotlivé
procesy nejsou striktně odděleny, ale vzájemně se velmi silně ovlivňují a v některých
bodech i překrývají. Transformace české freetekno scény je poté výsledkem
společného působení těchto procesů v podobě vlivové sítě, kterou vysvětluji v sedmé
kapitole.

4.1 Komercionalizace
Jedním ze základních prvků freetekna je nekomerčnost [Slačálek 2011: 93]. Tento
fakt se projevil i ve výpovědích mých informátorů.
Maggie: V první řadě by to (freetekno – pozn. autora) nemělo být komerční.
Není to komerce prostě.
Jaroslav: O tom jakoby to freetekno je. Lidi si domluví, že udělají nějakej
mejdan, najdou místo a udělaj ho. Hlavní na tom je, že tam nemáš tu komerci.
Není tam spousta nějaký profi propagace dopředu. Žádný reklamy, předprodeje
lístků a tak.

Pro definování procesu komercionalizace je přirozeně nezbytné nejprve definovat,
co je za komerci považováno. Představu toho, v čem spočívá komerčnost, respektive
nekomerčnost, freetekna informátoři nejlépe artikulovali při distinkci mezi
komerčními hudebními akcemi a freeparties.
Jaroslav: No na tu diskotéku jsem přišel a na začátku mě u vstupu hned někdo
prošacoval. Byla tam omezení typu „sem můžeš a támhle nemůžeš“. Je tady
nějak přesně daná zábava. Tenhle bude hrát přesně od tolika do tolika, pak tady
bude nějaká soutěž a pak zase tohle a támhleto. To freetekno je v tomhle jiný. Je
nastavený v rámci nějakejch hranic slušnýho chování a dokáže ta kultura tam
fungovat bez toho, aby ti tam musel někdo nějak vyloženě vytvářet tu zábavu
v rámci nějakýho programu, kterýho se musíš držet. Ty lidi na freeparties by
měli být dostatečně kreativní, aby si dokázali tu zábavu vytvořit sami. (…) Ta
freeparty není jakoby taková ta „instantní zábava“ jako jsou třeba diskotéky a
komerční akce. (…) Nejsou tam všude ploty okolo, securitka v oranžových
vestách a tak.
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Maggie: No rozhodně je největší rozdíl (mezi komerční hudební akcí a freeparty
– pozn. autora) v organizaci takové akce. Nikdy jsem třeba neměla pocit, že by
na free teknivalu, kde není žádná oficiální organizace, nejsou tam žádní
securiťáci nebo tam není určený, kam přesně se dává odpad…tak nikdy jsem
neměla pocit, že by tam zrovna tyhle věci nefungovaly. Přijde mi, že tam tyhle
věci fungujou dost přirozeně. (…) Ti návštěvníci jsou tam (na komerčních
koncertech a festivalech – pozn. autora) vlastně nahnáni do nějakého prostoru,
kde mají řečeno, že tohle můžeš dělat tady, támhleto támhle, tady můžeš být a
támhle nemůžeš a tak.
Ondra: Mě na tom hrozně fascinuje to, že na freeparties nejsou žádní pořadatelé,
žádná securitka, žádný ploty, omezení. Nic. I tak to ale celý funguje. Funguje to
paradoxně naopak kolikrát líp než na těch komerčních akcích. Na freečku to je
tak, že svoje chování musí každej jedinec regulovat sám, protože ví, že jinak to
nebude fungovat. Všichni můžou jít kamkoliv, ale to neznamená, že lezou tam,
kam nemaj. Třeba backstage, kde hraje DJ. Nikde nejsou žádný ploty, klidně tam
může každej jít, ale nikdo tam moc neleze, pokud není známej toho
soundsytemu. Funguje to tak nějak přirozeně.
Tony: Prostě nemáš tam (na freeparties – pozn. autora) securiťáky, nemáš tam
pásky na rukou jako vstup, nemáš tam takový ty běžný proprietky, který jsou na
komerčních festivalech.

Opozice komerční hudební akce a nekomerční freeparties tedy rozhodně nestojí
pouze na finančním základu. Nicméně i finance v této distinkci hrají určitou roli.
Jaroslav: Hlavní rozdíl je v tom, že ty lidi, kteří dělají tyhle komerce tak na tom
chtějí vydělat. To je to hlavní. Chtěj na tom vydělávat. My to nikdy neděláme
kvůli tomu, abychom na tom vydělávali. Snažíme se dělat většinu mejdanů bez
vstupu. (…) Stane se třeba, že náhodou přijde hodně lidí, vydělají se dobrý
peníze na baru, a na tý párty se prostě náhodou něco vydělá, tak ty peníze se
dají zpátky do toho soundsystému. Do nějaký údržby techniky, dodávek a tak.
V tom já vidím hroznej rozdíl oproti těm komercím, že tyhle akce se daj dělat
za málo peněz. To je prostě obrovskej rozdíl, když pak vidíš nějaký komerce,
kde je třeba vstup osm set. Ty víš, že z těch osmi stovek jim jde třeba šest
stovek do kapsy jenom kvůli tomu, aby na tom někdo vydělal.
Ondra: Navíc na tom LiRu (komerční drum and bass akce „Let it Roll – pozn.
autora) jsou všude ploty a zóny pro VIP, kam normální člověk, pokud
nepřihodí pětikilo ke vstupence, nemůže. Ceny na barech úplně nesmyslný,
navíc všude fronty jak na banány. Jo? Jako vem si, že zaplatíš třeba 1500 za
lístek plus pár stovek za parking a stan a pak ti tam DJ jenom předstírá, že
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hraje, za pivo zaplatíš raketu a ještě na něj čekáš ve frontě. Korunu tomu nasadí
nácek v pořadatelský vestě, kterej ti řekne, že někam nemůžeš, protože nemáš
VIP vstupenku.

Pronikání prvků komerce, tedy komercionalizace, do freetekno scény informátoři
spojovali především se zimním obdobím, kdy se freetekno scéna přesunuje
z venkovního prostředí luk, polí a opuštěných lomů do vnitřního prostředí klubů či
průmyslových hal. Rozhodně však můj výzkum nepotvrzuje závěr Ondřeje Slačálka,
že pořádání halových akcí představuje porušování pravidel definujících subkulturu
[2011: 109]. Moji informátoři hovořili o halových freeparties jako o něčem
přirozeném, protože v klimatických podmínkách České republiky není možné
celoročně pořádat freeparties venku v přírodě.
Adam: Určitě se to (komerční prvky – pozn. autora) nejvíc projevuje na těch
indoor parties v zimě. Tam se prostě vybírá nějaký vstupný a člověk tam taky
často má nějaká omezení. To je ale jasný, protože pronájem haly v Praze typu
Chirana prostě něco stojí. Navíc je potřeba takovej prostor v zimě alespoň
trochu vytopit. To už se bavíme o nákladech v řádu statisíců a to žádnej
soundsystém nemůže pokrýt ze svého. (…) Mě „halomrdy“ (zaběhlé označení
pro halové freeparties – pozn autora) nevaděj. Jakože mám radši venkovní
parties, ale co můžeš přes zimu v Česku dělat. Tady holt nemáme celej rok
teplo jako někde v Californii, takže jsou v zimě haly jediná možnost.
Jaroslav: Na venkovním mejdanu jsme nevybírali vstup snad nikdy. V zimě,
kde se holt dělají nějaký halový parties, kde dáme hrozný peníze za nájem, tak
i tam se snažíme ten vstup dát takovej, aby byl co nejmenší, aby maximálně
pokryl naše náklady.
Ondra: Samozřejmě záleží mejdan od mejdanu. Někde je těch prvků komerce
víc a někde míň. Nebo já bych vlastně ani neřekl vyloženě komerce, ale někde
je ta párty totálně free a někde prostě zaplatíš třeba za parkovný. V zimě na
halovejch párty se zase většinou platí nějakej vstup, třeba pár stovek (…)
Pokud to (poplatky na freeparties – pozn. autora) je v nějaký rozumný míře, tak
to určitě není problém. Třeba ty zimní párty v halách…tam to vstupný třeba
dvě tři stovky naprosto chápu. Ta hala se musí pronajmout a vytopit a to prostě
něco stojí. To parkování už je trochu jiná věc, ale jako vůbec mi nedělá
problém dát nějakýmu soundu, kterej pro mě něco pořádá skoro zadarmo, kilo
nebo dvě za parking. To fakt nemám. Na druhou stranu to jde i bez toho.
Suprově to třeba dělaj kluci z Mayapuru na Breakfestu. To je fesťák, kterej by
mohl být z fleku komerční a má k tomu velkej potenciál. Tam je Line up
nabušenej světovejma hvězdama, který běžně hrajou i na velkejch světovejch
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akcích. Kdyby tam napálili vstup pětikilo nebo litr, tak tam budou mít stejně
plno. Oni to ale nedělaj. Vstup je tam zdarma. Jediný, za co platíš, je, když si
pronajmeš chatku. Ceny na barech jsou tam taky úplně v pohodě. Je to
naprosto legální a oficiální akce, ale stále si drží ty free kořeny, ze kterých
vzešla.
Maggie: Já si myslím, že to (vstupné na halových parties – pozn. autora) není
problém. Pokud je tam pár stovek nebo pár desítek korun vstupné, tak to
nenabourává princip nekomerčnosti.

Na druhou stranu je však zajímavé, že některé halové freetekno parties jsou
označovány za komerční i přes to, když jsou pořádány soundsystémy, které přes léto
pořádají nekomerční ilegální akce, a hraje se zde stejná muzika jako na nekomerčních
freepaerties. Komerční halové freeparties jsou zpravidla pořádány v Praze. Moji
informátoři zmiňovali především Winter Conspiracy18 a X-Massacre. Obě akce jsou
shodou okolností pořádané ve stejném prostoru, areálu pražského Výstaviště.
Obzvláště zajímavá je párty Winter Conspiracy, jejíž organizátoři na sociální síti
Facebook deklarovali, že tato párty je stále čistá tekno párty bez sponzorů, předprodeje
lístků a dalších prvků typických pro komerční akce19, avšak moji informátoři Winter
Conspiracy i tak považují za komerční akci.
DF: A co třeba akce jako Winter Conspiracy nebo X-massacre? Jsou to v tvých
očích freeparties?
Jaroslav: Tohle už pro mě freeparty nejsou. Tohle za freeparty neberu. To je už
pro mě naprostá komerce.
DF: I když to dělají vlastně soundsystémy, který jsou z té freetekno kultury a
dělají nebo dělaly i klasický naprosto free openair akce? Já mám tady post
organizátorů Winter Conspiracy, kteří deklarovali, že Winter Conspiracy je
pořád freeteknoparty bez sponzorů, předprodeje a byznysu. Co si o tom
myslíš? (předkládám mu zmíněný facebookový status a Jaroslav si ho pročítá)
Jaroslav: No každej na to má asi jinej názor, ale za mě tohle už prostě dávno
freeparty není. Ten Winter se dělá v Kolbence nebo na Výstavišti. My jsme
taky měli teď možnost dělat mejdan v Kolbence. Tam nám ale řekli, že nám tu
halu pronajmou, ale už tam je daný, že musíš zajistit pořadatelskou službu a
tak. Maj tam prostě spoustu omezení. My jsme si řekli, že to tam dělat prostě
18

Winter Conspiracy je akce pořádána soundsystémy Swamp, DWC a FDM. Všechny tyto se v létě 2017
objevily na ilegálním freeteknivalu u obce Oseček.
19
Kompletní vyjádření organizátorů Winter Conspiracy viz příloha 5
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za těhle podmínek nebudem. Děláme to nějakým stylem a to radši ten mejdan
neuděláme, než abychom museli přistoupit na tyhle podmínky. Před nějakou
dobu, asi od roku 2014 nebo tak nějak, se třeba začal dělat Vánoční diktát, což
je přesně freeparty, jak má bejt. Ten Vánoční diktát je vlastně taková
alternativa třeba právě k tomu Winteru.
_________
Pavel: Ne všechny zimní parties v halách jsou komerční. Třeba Warehouse
párty Kouzelnýho Kolotoče byla fakt mega super. Dokonce tam nebyl ani
žádnej vstup a jelo to snad od čtvrtka do soboty. Takhle si představuju echt
zimní freeparty, jak má být. Žádnej vstup, lidový ceny na baru a párty jede
několik dní. To je úplně něco jinýho než Winter Conspiracy nebo X-Massacre.
Ten X-Massacre to je už úplně mimo. Tam maj dokonce předprodej lístků na
ticketportalu nebo kde. Na místě chtěli šestsetpade za vstup. Příšerný. To nemá
s freeteknem nic společnýho.

4.1.1Shrnutí „komercionalizace“
Nekomerčnost je vnímána jako jeden z nejzásadnějších prvků freetekno scény.
Prvky komerce mí informátoři rozumí nejenom finanční faktory jako vstupné,
parkovné, ceny na baru, sponzory. Možná ještě větší roli v jejich výpovědích hraje
způsob organizace akcí, kdy nejsou jejich účastníci omezování pořadatelskou službou,
security službou, ploty a osobními prohlídkami.
Informátoři vnímají objevování prvků komerce na freetekno scéně zejména
v zimním období, kdy se scéna přesunuje do klubů a průmyslových hal. Zimní halové
freeparties však vnímají spíše jako „nutné zlo“, kdy v českých klimatických
podmínkách není jiného zbytí než takové akce pořádat.
Během mého výzkumu jsem narazil na silné rozlišování ze strany informátorů
mezi komerčními a nekomerčními halovými freetekno parties. Za hlavní rozdíl
označují vybírání vysokých částek za vstupné. Předprodej lístků v prodejních sítích
poté označují za tu nejhlubší známku komerce. Výše cen občerstvení na baru také
hraje důležitou roli v odlišení komerčních a nekomerčních halových freeparties.
Komercionalizace hudební scény je zásadním projevem její transformace. Toto jistě
platí o to více u scény, u níž je nekomerčnost jejími členy označována za zcela zásadní
prvek. O vlivu komercionalizace hovoří i Tammy Anderson [2009: 322], která tomuto
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procesu připisuje přímý vliv na transformaci rave scén a dokonce mu i připisuje sice
nechtěný, ale přesto zásadní vliv na úpadek těchto scén.

4.2 Dekriminalizace
Jasné směřování české freetekno scény k dekriminalizaci artikulovali především
informátoři, kteří v české freetekno scéně participují jako organizátoři freeparties.
Jaroslav: No, ona tady poslední dobou je nějaká snaha jít tou legální cestou.
Pronajímat si ty pozemky a ohlašovat ty párty a tak. (…) Přijde mi, že dřív
bylo těch ilegálů víc. Přišlo mi, že dřív byl pomalu každej druhej mejdan ilegál.
Ty lidi, kteří to pořádali, se s tím asi jakoby tolik nesrali. Teď mám dojem, že
se organizátoři snaží úplně všechno kolem vyřešit a dohodnout, aby to bylo
legální.
Ondra: Když se dělá něco většího, tak se vždycky snažíme mít souhlas toho
majitele.

Podobným způsobem se vyjadřovali i informátoři, kteří se freeparties účastní pouze
jako běžní návštěvníci. U nich se však, na rozdíl od organizátorů, objevovala větší
nejistota ohledně tohoto vyjádření.
Maggie: Kdybych měla říct svůj pocit, tak mám dojem, že dřív bylo víc těch
větších ilegálních parties než dnes, ale je to fakt jen pocit.
Pavel: Řekl bych, že těch čistejch ilegálů bylo třeba před deseti lety fakt víc.
Velkejch i malejch. Na druhou stranu jsem se zase nikdy úplně nepídil po tom,
jestli to byl ilegal nebo ne, ale dneska mám pocit, že se mnohem častějc
objevuje na letácích informace, že je to „legal place“.

Na velmi důležitý aspekt dekriminalizace freetekno scény upozorňuje Ondra, který
zmiňuje fakt, že zcela legální freeparty je dnes vlastně velmi složité, ne-li nemožné,
uspořádat.
Ondra: Úplně legal ale udělat taky v podstatě nejde, protože teď jsou všude ty
vyhlášky o technoparty, takže kdybys tu párty předem ohlásil, tak musíš mít
zdravotníky, označený organizátory, toiky a bůh ví, co ještě. Takhle ta párty
v našem stylu prostě nejde udělat.
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Česká freetekno scéna je svými členy považována za velmi dekriminalizovanou.
Informátoři v této souvislosti porovnávali českou freetekno scénu se zahraničními
scénami.
Jaroslav: No v Česku se to jede hrozně legálně. Teď jsme dělali nějaký
mejdany v Itálii s italskejma soundsystémama. Tak tam je to dost jiný. Tam
jsou třeba systémy, který legál prostě nedělaj. To prostě neznaj. Fakt každou
párty, co dělaj, tak dělaj ilegál. Zakládají si na tom a prostě legální párty by
v životě nejeli dělat. Existujou tam i soundsystémy, který dělaj ty parties
legálně, ale kdybych to měl srovnat, tak v Česku není žádnej soundsystém,
kterej by se zaměřil čistě jenom na ilegály a byl takhle vyhraněnej, že dělá
jenom to čistý freetekno. (…) Ilegály se kromě tý Itálie dělaj hlavně od nás
směr na východ. Hlavně Rumunsko, Bulharsko. Možná ještě i třeba Slovensko,
ale když chce člověk udělat fakt velkou ilegální freeparty nebo teknival, tak
musí někam hodně na východ. Akce typu Bulgariatek, Romtek a tak.
Adam: Velký ilegály jsou podle mě u nás mrtvý. Oseček byl teda výjimka, ale
v takovémhle měřítku to byl dost možná poslední čistě ilegální teknival u nás.
(…) Velký ilegály se teď dělaj už asi jenom ve východní Evropě. Bulgariatek a
tak.

Je však třeba rozlišovat situaci velkých teknivalů a malých freeparties, které jsou
privátnějšího charakteru a mají většinou jen jednu stage. Menší akce, kde jsou počty
účastníků v řádu desítek či menších stovek, se stále v rámci české freetekno scény
organizovat v ilegálním režimu dají. I těch je však méně než dříve.
Ondra: U malejch privátních akcí je to stejný jako dřív. Furt je spousta míst
kam se dá schovat a udělat ilegal. U těch větších je ale komplikovanější to
uspořádat jako ilegal. To ale bylo vždycky. Velkej teknival, kde jsou stovky
nebo tisíce lidí, prostě neschováš někam do starýho bunkru nebo tak něco,
takže se tyhle akce většinou dělají na pronajatém pozemku se souhlasem
majitele. Je teda fakt, že Osešek teď v létě tuhle představu trochu naboural.
Adam: Menší ilegály se pořád dělaj. Je jich asi míň než 15 let zpátky, ale dělaj
se. (…) Problém těch menších akcí je, že trvají většinou jen jednu noc. Druhý
den většinou přijede policie a je potřeba tu akci zabalit. Ten soundsystém si
pak musí rozhodnout, jestli jim stojí za to tu párty večer postavit a v sobotu
v poledne zase zabalit.
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Další rozlišení z hlediska legality freeparties spočívá v distinkci mezi venkovními a
vnitřími parties, kdy vnitřní freeparties jsou zpravidla legální.
Jaroslav: Samozřejmě ty venkovní párty se snáz dělají ilegálně, kdežto většina
těch indoor akcí je legálních.

4.2.1 Shrnutí „dekriminalizace“
Současná česká freetekno scéna se značně posunula směrem k dekriminalizaci, tedy
k pořádání freeparties v legálním režimu. Velké ilegální teknivaly jsou pro českou
freetekno scénu již minulostí. Teknival, který se odehrál v létě roku 2017 u obce
Oseček, je označován spíše za výjimku než za znovunastolení trendu pořádání
ilegálních teknivalů na území České republiky.
Proces dekriminalizace je základní podmínkou pro přesun rave scény do polohy
„above-ground“, což Brian Wilson [2006] zmiňuje jako zásadní aspekt transformace
torontské rave scény. Wilson hovoří o přesunu scény „above-ground“ zejména ve
smyslu přesunu parties z nelicencovaných či alternativních prostor na periferii či zcela
mimo město do velkých oficiálních klubů nacházejících se zpravidla v centru města.
Tento přesun se dá na české freetekno scéně vysledovat také, nicméně freeparties se
přesunují do klubů v zásadě pouze v zimním období. Během letní sezóny se na české
freetekno scéně přesun „above-ground“ projevuje spíše vystupováním freeparties
z ilegality. Soundsystémy pořádají freeparties primárně v legálním režimu, díky čemuž
jsou tyto akce oznamovány dlouho dopředu a potenciální účastníci o nich mají
všechny potřebné informace, zejména datum a místo konání. Z toho důvodu se
freetekno scéna otevírá širšímu spektru společnosti, kdy se potenciální účastníci
nemusí při shánění informací o akci spoléhat na svůj subkulturní kapitál, ale pouze
sledovat veřejně dostupné sociální sítě.
Výstup české freetekno scény z ilegality však zatím není plně dokončen. Pomyslné
žezlo ilegality ještě nesou menší privátní akce. Tyto jsou sice stále běžně pořádány,
nicméně jejich počet klesá. O velikosti rave akcí mluví jak Wilson [2006] tak Moore a
Siokou [2008]. V rámci obou textů panuje shoda v tom, že změna tamních rave scén
v podobě přesunu do oficiálních licencovaných klubů s sebou přinesla i větší velikost
těchto akcí. Pokud jsou nositelem ilegality na české scéně už pouze menší privátní
akce, pak by jejich vymizení znamenalo dokonání přesunu „above-ground“ a dala by
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se očekávat obdobná změna jako v Kanadě či v Austrálii, tedy nárůst velikosti rave
akcí.
Zásadním zjištěním mého výzkumu je také fakt, jakým způsobem je, zejména
organizátory freeparties, vnímána legálnost freeparty. Organizátoři hovoří o legální
freeparty, pokud je pořádána na řádně pronajatém pozemku. Toto však fakticky, jak
poukazuje informátor Jaroslav, nedělá akcí legální. Aby byla freeparty, či jakákoliv
jiná „akce typu technoparty“ legální, nestačí mít pouze souhlas majitele se vstupem na
jeho pozemky. Je třeba akci i řádně nahlásit a dostat povolení k jejímu pořádání od
příslušných úřadů. Tento fakt do značné míry zamezuje tomu, aby freeparties v České
republice zcela vystoupily z ilegality. Pro soundsystémy je nemožné při pořádání
freeparties dostát požadavkům, která jsou na ně kladeny vyhláškami upravujícími
pořádání „akcí typu technopárty“ 20.
Fenomén velkých ilegálních teknivalů se v současné době přesunul zejména do
východní Evropy. Částečně na ilegální bázi funguje i italská freetekno scéna. Za
hlavní ilegální teknival v Evropě bývá označován bulharský Bulgariatek, který
vystřídal na místě největšího evropského teknivalu český Czechtek, jež se od roku
2007 již nepořádá 21 . Zajímavostí je, že Bulgariatek je převážně pořádán českými
soundsystémy [Slačálek 2011: 88], lze tedy říci, že se jedná o přímého nástupce
Czechteku. V rámci evropské freetekno scény lze tedy vysledovat určité pokračování
v šíření této scény východním směrem. Obdobně jako byly na počátku 90. let 20.
století britské soundsystémy tamními zákony donuceny přesunout své pole působnosti
směrem na východ, do Francie či České republiky, tak i dnešní soundsystémy
přesunují své parties dále na východ, zejména do Bulharska a Rumunska.

20

Viz
„přehled
právní
úpravy
vztahující
se
k pořádání
akcí
typu
http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx
21
Viz příloha 1 - prohlášení o ukončení Czechteku.

technoparty“
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4.3 Profesionalizace
Dalším dílčím procesem v rámci transformace české freetekno scény je
profesionalizace soundsystémů. Freeparties musí být zejména z technického hlediska,
více kvalitní a propracované. Standard dřívějších freeparties dnes již nestačí.
Jaroslav: Ta klasická dřívější špinavá oldschool party, kam jsi přijel a byla tam
prostě jenom křivě postavená stěna a dvě malý stroba, naběhlo tam spoustu lidí
a celej večer se sypalo tekno…třeba zhruba na týhle úrovni mi přijde, že je to
v tý Itálii. Tam se člověk nemusí moc snažit. (…) U nás se člověk musí víc
snažit. Už musíš mít nějaký dekorace, lasery, promakaný světla. Musíš tu párty
načančat, aby to vypadlo, abys ty lidi na tu párty natáhl. Samozřejmě pak, když
se s tím takhle sereš, tak se to snažíš udělat legální, abys to mohl těm lidem dát
vědět dopředu třeba měsíc. Aby věděli, kde přesně to bude a tak. (…) Už
prostě nestačí jedna stěna a dvě světýlka. Musí být pěknej bar, dekorace,
projekce atd.
Adam: Dost se to jakoby profesionalizovalo. Před deseti lety jsme hráli na dva
gramce a starej mixák. Vozili jsme jenom pár v podstatě po domácku
udělanejch světel a pár pokreslenejch plachet. Dneska už nehrajeme jenom
z gramců, ale z různých kontrolerů, cdplayerů, synťáků, liveset mašinek atd.
Vozíme v podstatě profi světla a děláme velký projekce. (…) Loni v létě se mi
stalo, že se nám na párty rozbil projektor, takže byla párty bez projekce. No a
přišel tam za mnou nějakej týpek, že bez projekce to je slabý nebo něco jako
v tomhle smyslu. No to jsem docela valil oči. Jakože projekce je dneska asi
nějakej standard nebo co.

Profesionalizaci freeparties potažmo soundsystémů nevnímají pouze organizátoři,
ale i návštěvníci parties.
Pavel: Určitě je hned na první pohled vidět, že jsou ty freeparties technicky na
úplně jiný úrovni než dřív. Dneska je tam mnohem víc světel. Takovejch
jakoby fakt promakanejch. Taky jsou skoro všude docela velký plátna
s projekcí a tak. Já teda nejsem žádnej zvukař nebo tak, ale i ty repráky se
jakoby asi nějak zkvalitnily, protože mi přijde, že je kvalita toho zvuku dneska
mnohem lepší než před těma deseti rokama. (…) Určitě i bary jsou mnohem
víc profi než dřív. Když jsem začínal jezdit (rok 2006 – pozn. autora), tak na
baru byla jedna pípa s jedním pivkem a takovej ten základní sortiment panáků
jako vodka, rum, zelená a tak. Když tam byla třeba havana, tak už to bylo
hodně „fancy“. Dneska máš běžně na parties dva nebo i víc druhů piva a výběr
panáků pomalu jako v coctail baru.
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4.3.1Shrnutí „profesionalizace“
Profesionalizaci české freetekno scény informátoři vnímají především ve smyslu
zkvalitnění technického vybavení soundsystémů – světel, projekcí, DJ vybavení,
laserů, stroboskopů. Zejména projekce bývají označovány za známku posunu
soundsystémů k profesionalizaci.
Profesionalizace se dále kromě zvukové a osvětlovací techniky projevuje i na
technickém vybavení barů a jejich nabídce občerstvení. Profesionalizací se v tomto
smyslu myslí především druhové rozšíření nabízeného sortimentu.
Proces profesionalizace zmiňuje i Tammy Anderson [2009] jako jeden ze zásadních
prvků alternace hudební scény. Anderson však hovoří primárně o profesionalizaci
DJů, kteří se z pozice neznámých hudebních nadšenců přesunuli do role hudebních
superhvězd. V rámci české freetekno scény však není DJ onou jednotkou, která se
profesionalizuje, nicméně jsou to soundsystémy, jejichž výbava a schopnost uspořádat
profesionálně vypadající parties zaznamenaly značný progres.
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4.4 Proměna účastníků
Proměnu účastníků freeparties moji informátoři vnímají hned v několika
aspektech. První aspekt této proměny spočívá v tom, že na freeparties už nejezdí
pouze nějaká homogenní skupina „nadšenců“, ale účast na freeparties je běžnou
záležitostí pro širší část společnosti.
Maggie: Přijde mi, že je to tak nějak víc zprofanovaný, že už to není otázka,
jen nějakejch divnejch lidí, kteří jezdí na techno, ale že je úplně normální, že si
ta slečna odloží doma tu značkovou kabelčičku, sundá si podpatky, vezme si
kecky a jede tam. Už to není jenom výsada nějakejch jakoby divnejch lidí nebo
hipízáků. (…) Na ty freeparties jezdí mnohem víc lidí, kteří normálně ani tu
hudbu moc neposlouchají, ale jezdí tam, protože je to dobrá zábava a je to tam
svobodnější než na komerčních festivalech. Tohle je na těch freeparties hrozně
znát, že tam jezdí i „normální“ lidi. Nejednou tam třeba vyloženě proto, že by
si tam poslechli jejich oblíbenou hudbu, ale jezdí tam spíš za tou atmosférou a
tak.
Jaroslav: Asi na ty parties jezdí širší záběr lidí. I třeba jakoby z mainstreamu.
To mi přijde, že jde hodně vidět na těch teknivalech, že se tam vyskytnou lidi,
kteří si myslím, že by třeba před deseti lety na takovou akci vůbec v životě
nejeli. Lidi se tomu dřív vyhýbali obloukem.
Ondra: Myslím to tak, že freetekno už není něco zas až tolik tajemnýho, jako
tomu bylo dřív. Lidi z mainstremu to prostě objevili a zjistili, že je to super, tak
tam jezděj.

Dalším aspektem je určitá „zhýčkanost“ a možná také náročnost účastníků,
o které mluví Jaroslav.
Jaroslav: Tam (v Itálii – pozn. autora) těm lidem stačí málo. Jim třeba stačí
vědět, že ten mejdan bude v tomhle termínu a bude někde okolo toho a toho
města. Oni jsou schopní jet třeba 300 kiláků, aniž by věděli, kde přesně to bude
a jak dlouho ta párty potrvá. V 11 večer se dovědí, že mají jet ještě dalších 50
kiláků a tam to bude. U nás už to takhle prostě moc není.
DF: Čím bys řekl, že to je?
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Jaroslav: Podle mě je to vývojem toho, jaký lidi na tyhle akce dneska jezděj.
V dnešní době, kdybys to udělal stylem, že bude infolinka22, tak tam přijede o
hrozně míň lidí. Je to tím, že ti lidi už jsou takoví zhejčkaní. Chtěj vědět
dopředu, kdy to bude, kde to bude, jak dlouho to bude a tak. To podle mě
hodně přispělo k tý proměně.

Třetí aspekt spočívá v proměně stylu účastníků, zejména ve smyslu stylu oblékání a
vizáže.
Maggie: I dřív mi třeba přišlo, že to bylo na těch lidech mnohem víc poznat, že
jezdí na techno. Dnes to u většiny skoro vůbec nepoznáš. Dnes už v podstatě
vůbec nefunguje takový to odlišení ve stylu. To prostě dost vymizelo. Obecně
mi přijde, že to dost mizí. Dřív bylo mnohem snazší poznat, že tohle je hoper a
tenhle zase jezdí na techno a tak. I když ten člověk nějak extrémně neřešil, aby
do toho stylu vyloženě zapadl, tak jsi to prostě poznal. Přijde mi, že tohle
hrozně mizí a ta móda se hrozně unifikuje.
Pavel: Ony se ty rozdíly v tomhle (ve stylu oblékání – pozn. autora) dost
jakoby stíraj. Dřív byla tekno uniforma taková jasná. Maskáče, to byl základ, a
kšiltovka, dredy, vytahaná mikina s nějakým tekno obrázkem, skejťácký boty a
tak. Dneska to už s tímhle není tak žhavý. Dneska už na tekno chodí lidi tak
nějak „normálně oblečení“. Jakože bys jenom podle oblečení lidí možná ani
nepoznal moc velkej rozdíl oproti nějaký komerční akci.

4.4.1Shrnutí „proměny účastníků“
Proměna účastníků je další proces transformace, který lze v rámci české freetekno
scény sledovat. Nejsilněji se tato proměna projevuje skrze styl oblékání. Informátoři
hovoří o tom, že subkulturní odlišení pomocí stylu oblékání již není tak silné a
evidentní, jako tomu bylo dříve. Zde je patrné jasné propojení s postsubkulturní teorií.
Představitelé této teorie se vymezovali vůči optice skrze níž CCCS zkoumalo hudební
subkultury mládeže. CCCS vnímalo jednotlivé hudební subkultury jako poměrně
striktně oddělené a jasně vyhraněné jednotky, kdy příslušnost jedince k nim šla
poměrně dobře určit prostřednictví subkulturního stylu oblékání. Zásadní tezí
postsubkulturní teorie je však to, že optika CCCS již zastarala, a to zejména proto, že
na poli hudebních subkultur se objevuje větší mnohost stylů, které nejsou vzájemně
silně vyhraněny prostřednictvím stylu [srov. Kolářová 2011: 23-25]. Přesně tuto
22

Běžný způsob, jakým se oznamuje místo konání ilegální freeparty. Soundsystém na propagační leták
napíše jen přibližnou lokalitu akce (např. „Beroun area“) a telefonní číslo. Na tomto čísle následně nahraje do
hlasové schránky instrukce ohledně přesného místa konání akce. Infolinka bývá zpravidla spuštěna až ve
chvíli, kdy jsou soundsystémy na místě, tedy těsně před začátkem akce.
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stylovou unifikaci označovali moji informátoři za zásadní projev proměny účastníků
freeparties.
Obecně informátoři často hovořili o tom, že na freeparties jezdí širší společenské
spektrum účastníků. Nezřídka používali výraz „mainstream“, tudíž by se dalo hovořit
o jisté „mainstreamizaci“ freetekno scény. Tento výraz však neužívám, jelikož se
snažím výrazu „mainstream“ obecně vyhnout. Výraz mainstream totiž „je neadekvatní
koncept pro sociologii kultur“ [Thorton 1995: 177]. Chci se vyvarovat tomu, abych se
zachytil

do

prosté

dichotomie

mainstream/subkultura,

tak

jak

se

to

ve společenskovědní literatuře o subkulturách některým autorům stalo – Hebdidge,
Mungham, McRobbie a další. Analýza těchto autorů poté díky dichotomii
mainstream/subkultura sklouzla do prostého hanění či naopak k oslavě mainstreamu
[ibid.: 151]. V této práci rozhodně není mým záměrem přiklánět se ani na jednu
z těchto stran.
Proměna účastníků freeparties se do značné míry pojí s úpadkem či možná spíše
upozaděním důležitosti jejich subkulturního kapitálu. Tím, že se na freeparties
objevuje větší množství účastníků z vně subkultury, se na scény vnáší jistá mnohost
stylů a nejasná vyhraněnost subkulturního stylu účastníků freeparties. Subkulturní styl
tvoří značnou část z objemu jedincova subkulturního kapitálu. Postupnou unifikací
freetekno subkulturního stylu s ostatními styly je tedy oslabován subkulturní kapitál
návštěvníků freeparties. Větší množství návštěvníků z širšího společenského spektra
na scénu vnáší i větší míru anonymity, o čemž také mluvili moji informátoři. Nedílnou
součástí subkulturního kapitálu jsou i sociální vazby členů subkultury. Noví účastníci
tyto vazby přirozeně nemají, jelikož přichází z vně subkultury, tudíž opět celkový
objem subkulturního kapitálu účastníků freeparties klesá.
Ve výpovědích informátorů se dále objevuje tvrzení, že současní účastníci
freeparties jsou více zhýčkaní a nároční. Dnešním účastníkům freeparties již nestačí
stejný standard jako dříve, a to nejen ve smyslu technického zázemí freeparty, ale i ve
smyslu její organizace. Dnešní účastníci již neakceptují to, že do poslední chvíle
nevědí, kde se freeparty odehraje a jak dlouho bude trvat, což je naprosto typické pro
párty pořádané v ilegálním režimu. Ona zhýčkanost a náročnost dnešních účastníků
jistě má souvislost s tím, že se na parties objevuje širší společenské spektrum
účastníků. Tito „noví“ účastníci mohou být zvyklí na jinou formu organizace
48

hudebních akcí a možná neakceptují onu tradiční formu organizace freeparties, kdy
dopředu nemají nic – místo ani čas – jisté. Navíc s postupnou profesionalizací
soundsystémů, popsanou v předchozí kapitole, se zvyšují i nároky účastníků akcí na
jejich technickou kvalitu.
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4.5 Změna drogové situace
Užívání zakázaných návykových látek je typickým jevem nejen pro českou
freetekno scénu, ale v zásadě pro všechny scény taneční elektronické muziky [srov
Thorton 1995: 40; Anderson, Kavanaugh 2016: 181]. Ve výpovědích mých
informátorů je spojení freetekna a drog jasně artikulováno.
Maggie: Já myslím, že to (drogy a freetekno – pozn. autora) k sobě patří. Nemá
cenu myslím dělat, že to tak není. Je to prostě prostředí, kde tyhle věci jsou.
Myslím si, že to tak je obecně u undergroundový hudby nebo zábavy.
Jaroslav: Asi to (drogy a freetekno – pozn. autora) k sobě patří no. Určitě.
Záleží ale na každém tom člověku. Ty mejdany se dají suprově užít bez drog i
třeba bez alkoholu, ale samozřejmě se dají taky suprově užít i s tím. Záleží na
každém, jak to má rád no. Ale jako obecně k tomu ty drogy patří, to zas jako
nemůžu říct, že ne.
Ondra: Tak asi určitě bych řekl, že to (drogy a freetekno – pozn. autora) k sobě
patří. Rozhodně by bylo pokrytecký si říkat, že to tak není. Ta scéna nebo teda
ty parties hodně vycházej z nějakejch šamanistickejch rituálů a k tomu vždycky
nějaký podpůrný látky patřily. Určitě to k sobě nějak patří.
Tony: Tak spojená s drogama ta (freetekno – pozn. autora) kultura je. A svým
způsobem je to dobře. Prostě podle mě to k tomu nějak patří. Je to to takovej
jako iniciační nástroj.

Informátoři však dále upozorňují na to, že drogy se v zásadě ve stejné míře objevují
i na dalších hudebních scénách. Rozdílem však je, že v rámci freetekno scény se
s užíváním drog nikdo příliš netají.
Ondra: Já bych řekl, že je to trochu mylná představa, že na tekno jezděj nějaký
patologický smažky, který si tam do žíly šlehaj herák. Tak to prostě není.
Takovýhle lidi mezi sebou nechceme a nikdy jsme nechtěli. Na teknu je to víc
vidět, lidi se tím tolik netajej, protože ta kultura je celkově víc otevřená, takže
je víc otevřená i v tomhle. Na druhou stranu když jedeš na nějakej komerční
fesťák, tak tam ty drogy taky jsou. Jenom jsou dražší a míň kvalitní (smích).
Ono lidi, kteří s tím nemají zkušenosti, tak to třeba ani neumí poznat, ale podle
mě by se divili, kolik lidí je na hudebních akcích napříč žánrama na drogách.
Jako určitě je na freečkách víc drog než třeba na Kabátech nebo Helence
Vondráčkový (smích). Na druhou stranu jich podle mě není zásadně víc než na
jiných hudebních akcích zaměřenejch na elektronickou muziku.
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Jaroslav: Já si myslím, že drogy se objevujou úplně všude stejně. Podle mě je
to takovej klam, že freetekno scéna je ta echt drogová scéna. Jako kolikrát mi
třeba přijde, že se ty drogy objevují na akcích, kde bych je třeba vůbec nečekal
(smích). Třeba jsem byl na nějakém rockovém koncertě a vůbec bych tam
drogy nečekal. Při tom jsem pak zjistil, že jich je tam hroznej ranec.
Maggie: Nevím, jestli je jich tam přímo víc (srovnání freetekena a ostatních
hudebních scén – pozn. autora), ale rozhodně je to víc vidět a hlavně ty lidi se
tím na freeteknu netají. Když seš na freeteknu, tak ti nikdo nic neřekne, když si
na stole narýsuješ čáru nebo si dáš cokoliv jinýho. Tady tohle si na komerčním
festivalu nedovolíš z principu, protože nechceš mít problémy, takže tam tyhle
věci musíš nějak skrývat. Tím pádem vlastně těžko říct, jestli je na freeteknu
těch drog víc nebo jsou jen víc vidět. (…) Myslím si, že to je tak, že na tom
freeteknu se tím nikdo netají a je to tam takový neskrytý a ty lidi to obecně
tolerují.

Změna drogové situace na freetekno scéně primárně spočívá v druhovém
zastoupení drog a částečně také v úpadku jejich kvality.
Ondra: Míň se bralo piko a koks a víc se jely houby a LSD. Třeba ten koks na
teknu před 20 lety podle mě vůbec nebyl. Dneska tam na něj narazíš dost často.
I toho perníku bylo podle mě míň. Lidi dřív spíš experimentovali s nějakým
spirituálnem pomocí různejch halucinogenů a tak no. (odmlka) Ale je to o
lidech…to není o tom, že piko je pro párty špatný a na LSD jsou všichni
sluníčkoví. Není to o tý konkrétní substanci, ale spíš o tom, jak jsou ty
konkrétní lidi vychovaní a jak se na tý párty chovaj. Vždycky je to o lidech no.
Tony: Myslím si, že dřív se daleko víc na těhle akcích brala třeba extáze, která
způsobovala to, že lidi byli samozřejmě trošku přispeedlí, ale hlavně jako
zaláskovaný do sebe navzájem. Byla to prostě emocionální droga. Na tý
muzice to samozřejmě bylo super, protože to by člověk plakal z toho, jak to
bylo úžasný, a miloval ty lidi okolo a tvořilo to takovou láskyplnou atmosféru.
Myslím si, že na freečkách mohlo být něco podobnýho to LSD. Taky tvořilo
takovou jakoby komunitní atmosféru, i když si myslím, že to LSD je v tom
daleko nevyzpytatelnější než třeba ty kvalitní extáze. No a myslím si, že
bohužel čím dál tím víc se ta scéna vlastně začala zaplňovat pikem. (…)
Myslím si, že i do těch éček se dneska strká to piko, že tam vlastně už není to
pravý MDMA, což je vlastně klasifikovaný jako lehká droga.
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4.5.1Shrnutí „změny drogové situace“
Drogy jako takové k freetekno scéně patří. Toto spojení však nepředstavuje
specifikum pouze freetekno scény, ale je minimálně spojeno s celou scénou taneční
elektronické muziky a dle některých informátorů možná i s ostatními hudebními
scénami obecně. Moji informátoři se v rozhovorech snažili poměrně jasně vymezit
vůči jisté většinové představě o freetekno scéně, kdy podle nich panuje určitá
představa, že tato scéna je plná uživatelů tvrdých drog. Dle mých informátorů je tato
většinová představa mylná.
Specifikem freetekno scény ve smyslu drog je však to, že je k nim v rámci této
scény přistupováno s mnohem větší otevřeností než na ostatních hudebních scénách.
Na freeteknu se s užíváním drog nikdo příliš netají, tím pádem jsou zde drogy více
vidět než na ostatních hudebních scénách, kde užívání drog probíhá více tajně a
v ústraní.
Zásadní změnu v oblasti drogové situace moji informátoři shledávají v druhovém
složení drog. S ranou dobou freetekna jsou spojovány drogy jako extáze a LSD, které
vytvářely více spojující, komunitní a přátelskou atmosféru. S dnešní dobou je
spojováno častější objevování stimulačních drog, zejména pervitinu a kokainu.
Obdobný vývoj zaznamenali Moore a Siokou [2008] v rámci australské rave scény,
kde původní rave drogy, extáze a LSD, byly nahrazeny či doplněny stimulanty jako
kokain či metamfetamin. I Sarah Thorton zmiňuje, že extáze a LSD jsou „prototypické
drogy pro rave scénu na přelomu 80. a 90. let“ [1995: 40] a stimulační drogy jsou
spíše typické pro klubovou komerční scénu.
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4.6 Změna „spiritu“ freeparties
Změna „spiritu“ (tedy ducha či atmosféry) freeparties je posledním procesem
transformace, který lze na základě mého výzkumu v rámci české freetekno scény
identifikovat. Tento proces je velmi úzce spjat se změnou drogové situace na poli
freetekno scény. Informátoři často hovoří o jistém úpadku spirituality a šamanismu
právě ve spojení s přechodem od extáze a halucinogenů směrem ke stimulačním
drogám.
Ondra: Lidi dřív spíš experimentovali s nějakým spirituálnem pomocí různejch
halucinogenů a tak no.
Adam: Právě ty stimulanty z těch parties vytlačujou takovej ten šamanismus,
ten rituál. K tomu jsou právě mnohem víc příhodný ty halucinogeny, který
v tobě víc podpořej touhu objevovat a poznávat. Ty stimulanty tohle úplně
zabíjej. (…) No právě si myslím, že ty drogy nejsou nezbytný pro prožití toho
rituálu. Ten rituál jde úplně krásně prožít i bez drog. Jenom jakoby skrze tu
hudbu a tanec. Třeba ten perník nebo koks od tebe ty zážitky přesahu spíš
jakoby odstíní, než aby je nějak podporoval.
Maggie: Ten šamanismus ustupuje tomu jednoduššímu způsobu zábavy.
Myslím, že se na to spirituálno dost zapomíná. I ta hudba, jak je v podstatě
psychedelická a vychází z nějakýho šamanismu a africké hudby jenom je
mnohem dál technicky vyvinutá, tak si myslím, že k tomu nějaký ty
psychedelický látky patří. Myslím, že to podporuje ten zážitek z té hudby na
rozdíl od jiných drog, který jsou vyloženě jenom k tomu, aby ty lidi vydrželi
nespat a kalit.
Tony: Myslím si, že právě to kouzlo celý tý freeparty je v tom rituálu, v tom,
že ty za sebou zavřeš nějakej ten svět a jdeš na nějaký posvátný místo svým
způsobem a tam decentně, třeba i s někým zkušenějším, si to projdeš. Nedáš si
víc, než sneseš, a jdeš domů. Fakt si myslím, že tenhle způsob, podobně jako
nějaký jiný duchovní způsoby, jak vystoupit z toho běžnýho chumlu, vystrčit
hlavu, nadechnout se, podívat se z jiný perspektivy… tak podobně jako jsou na
tohle i jiný systémy, tak i tenhle systém by mohl být super a legitimní, ale ty
drogy, obzvlášť ty tvrdý, jsou prostě příliš silnými hráči.

Proměna „spiritu“ freeparties však není spojována jen se změnou drogové situace,
ale i s proměnou jejich účastníků.
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Maggie: Právě třeba to, že tam jezdí víc lidí z toho řekněme mainstreamu, tak
už nejde tolik o tu jakoby transcendentální zkušenost a nějakou katarzi, ale spíš
jde jen o to se na párty prostě pobavit.
Adam: Samozřejmě to, že se na teknu objevuje i jinej druh lidí než dřív, tak to
přináší na ty parties i jinou atmosféru, protože ty lidi se třeba i jinak chovaj.
(…) Ten „spirit“ těch parties se tak nějak s těma novejma lidma vytrácí.

Na „spirit“ freeparties má dle mých informátorů značný vliv i velikost, legalita a
fakt, zda se jedná o venkovni či vnitří párty.
Maggie: Je tam (na venkovní freeparty – pozn. autora) úplně jiná atmosféra.
Tam u toho Osečku to na mě působilo fakt hrozně hezky. Bylo to zas takovýto
svobodný, taková ta opravdu free akce, jako tomu bylo dřív. (…) Na těch
menších parties se ti lidi víc mezi sebou znají. Na těch menších je to takový
komornější.
Tony: Ta atmosféra toho nelegálního… toho něčeho mimosystémovýho. Toho
něčeho, co je jako na hraně. To samozřejmě tomu dodávalo taky ohromnou
atmosféru. To je jako těžko vystihnout slovy, co to v člověku konkrétně dělalo
za pocit, ale bylo to tam. Ta revolta, ten pocit tý revolty. Ten pocit, že se
účastníš něčeho nezákonnýho. Jo? To vytvářelo samozřejmě atmosféru, která
ještě přidávala víc na mindblowingu celý tý akce.
Jaroslav: Mě stačí třeba jedna dvě velký akce za rok a spíš mám fakt radši ty
menší jednostagovky, kde se člověk potká s víc známejma lidma. Je to takový
víc osobní. Ten teknival je takovej, že je tam ranec lidí a je to pak takový
přehnaný. Je to tam víc anonymní. Jakoby jsou lidi, kteří tohle naopak
vyhledávaj a chtěj jet na teknival, kde bude 30 tisíc lidí. (…) Já mám třeba
nějradši mejdany cca 200 lidí. Ty lidi se tam navzájem znaj. Je to takový lepší.
Tony: Když jsem byl na teknivalu, tak to bylo daleko víc jako pouť nebo jako
Disney Land. Tam člověk jenom chodil a čuměl, co se tam všechno děje.
Prostě tady ta stage, tady ta stage, co tam maj, nemaj. Člověk tam byl jako
Alenka v říši divů a vlastně tam nedošlo ani tak na ten zážitek, kterej jsem
právě míval z těch privátních akcí. Jo, že člověk byl víc jako přemoženej tím,
jak je to vlastně hustý, tím jak je to fancy v tom tekno smyslu, a vlastně tam
pořádně neměl klid na to provést ten rituál tý hudby.
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4.6.1Shrnutí „změny ‚spiritu‘ freeparties“
Změna „spiritu“ freeparties se do značné míry odvíjí od působení většiny výše
zmíněných transformačních procesů. Zejména silný vliv na změnu „spiritu“ freeparties
má proměna jejich účastníků a změna drogové situace. Možná o něco slabší, ale stále
velmi signifikantní, vliv na „spirit“ freeparties má i jejich dekriminalizace.
Hlavní aspekt, ve kterém se změna „spiritu“ freeparties projevuje, je odklon od
jejich spirituality, šamanismu a rituálního rozměru. Freetekno hudba je vytvářena
v takové kompozici, aby vytvářela v posluchačích a tanečnících pocit transu a
změněného stavu vědomí. Tohoto dosahuje především díky repetitivnímu rytmu a také
tím, že se nevyvíjí ve smyslu melodie, ale točí se neustále ve smyčkách [srov. Thorton
1995: 97]. Z toho důvody byly rané freeparties silně zaměřeny právě na šamanismus a
prožívání spirituálních rituálů. Dnešní freeparties se však stávají spíše platformou pro
snadný způsob zábavy než místem prožívání transcendentálních či spirituálních
zážitků. Tyto aspekty, zdá se, jsou ovlivňovány především příklonem účastníků
freeparties ke stimulačním drogám a jejich odklonu od drog halucinogenních.
Důležitý vliv na „spirit“ freeparty má její lokalita a charakter této lokality –
legální/ilegální, venkovní/vnitřní a velká/malá. Ilegální freeparties poskytují atmosféru
nelegálnosti, která může v účastnících vzbudit určitý pocit revolty, který podpoří
prožitek z celé akce. Venkovní parties dávájí účastníkům mnohem silněji zažít pocit
svobody. Menší freeparties, oproti velkým teknivalům, mají mnohem komornější a
osobnější atmosféru, která je pro mnohé z mých informátorů příjemnější než více
neosobní a anonymní atmosféra velkých teknivalů.
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4.7 Vlivová síť transformačních procesů
Z výpovědí mých informátorů jednoznačně vyplývá, že česká freetekno scéna
prošla jistou formou transformace. Proměna této scény je utvářena skrze několik
vzájemně propojených procesů. Zde se silně shoduji s Tammy Anderson [2009], která
tvrdí, že změna na poli hudebních scén bývá často vykládána pouze skrze ekonomické
faktory, kdy je narušena autenticita hudební scény prostřednictvím vnášení prvků
komercionalizace. Anderson dochází k závěru, že toto vysvětlení je zcela nedostatečné
a změna na poli hudebních scén se kromě komercionalizace odvíjí i od mnoha dalších
procesů. S tímto závěrem se zcela shodují zjištění mého výzkumu. Komercionalizace
je důležitým procesem transformace freetekno scény, nicméně v žádném případě ne
jediným. Česká freetekno scéna se proměňuje i skrze další procesy – dekriminalizaci,
profesionalizaci, proměnu účastníků, změnu drogové situace a změnu „spiritu“
freeparties. Tyto procesy však nestojí samostatně, ale jsou vzájemně propojeny, čímž
vytváří vlivovou síť23. Transformace české freetekno scény je poté jakousi výslednicí
působení jednotlivých transformačních procesů.
Popis vlivové sítě začnu u procesu dekriminalizace. Vystoupení freeparties
z ilegality má jednak přímý vliv na transformaci české freetekno scény, která se při
nejmenším v rovině pořádání parties stává dekriminalizovanou. Dále však zásadně
ovlivňuje i většinu ostatních transformačních procesů. Vystoupení freeparties
z ilegality například dává možnost soundsystémům k profesionalizaci. Pokud je párty
pořádána v legálním režimu, je větší jistota, že taková akce nebude přerušena policií,
což znamená jednak to, že bude trvat déle, ale i to, že nebude hrozit poškození drahého
profesionální vybavení při potenciálním policejním zákroku. Když má soundsystém
jistotu, že uspořádaná párty bude trvat celý víkend, může si dovolit investovat větší
množství úsilí i prostředků do její přípravy. Soundsystémy v případě legálních parties
více dbají na vizuální stránku než u parties ilegálních. Toho jsem si měl možnost
všimnout při mém etnografickém pozorování, kdy například vizuální projekce nebyla
přítomna ani na jedné menší ilegální párty, kterou jsem během svého výzkumu měl
možnost navštívit. Naopak na legálních parties byla přítomna vždy. Velice obdobnou
situaci jsem vysledoval i z hlediska občerstvení na barech. Na ilegálních freeparties
byla šíře sortimentu občerstvení na barech mnohem užší, vždy se jednalo pouze o
23
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jeden druh točeného piva, maximálně pět druhů tvrdého alkoholu a několik druhů
nealkoholických nápojů. Dále také platí jasné pravidlo, jedna ilegální párty znamená
jeden bar. Oproti tomu na legálních parties je situace odlišná. Zde byl vždy více než
jeden bar a šíře nabízeného sortimentu byla také mnohem rozsáhlejší, navíc zpravidla
obohacená o nabídku jídla. Totožnou situaci jsem vysledoval i ohledně zvukového
aparátu, který je na legálních parties zpravidla silnější respektive bývá složen z více
hudebních reproduktorů než na parties ilegálních, které na sebe nemohou hlukem tolik
upozorňovat jako legální párty.
Dekriminalizace freeparties má přímý vliv i na proces komercionalizace, kterou mí
informátoři v rozhovorech spojovali především s vybíráním vstupného či s předprodej
lístků v předprodejních sítích. Během terénní části mého výzkumu jsem nenavštívil
jedinou ilegální freeparty, kde by byl vybírán vstup. Dokonce musím říci, že za celých
dvanáct let mých zkušeností s freetekno scénou si nevybavuji, že by se vstupné na
ilegální párty vybíralo. Navštívil jsem několik ilegálních parties, kde byla možnost
přispět

soundsystému

formou

dobrovolného

vstupného,

ale

nikdy vstupné

nepředstavovalo podmínku pro vpuštění na akci. Poměrně zásadně odlišnou situaci
jsem zaznamenal na legálních parties, kde se vstupné a další poplatky, například za
parkování, vybíralo. Na jednu akci (konkrétně X-Massacre 2017) byly vstupenky
dokonce distribuovány prostřednictvím předprodejní sítě Ticketstream.
Dále má dekriminalizace freeparties vliv i na proměnu účastníků. Dostat se na
ilegální freeparty vyžaduje od potenciálních účastníků jistý objem subkulturního
kapitálu především v podobě známostí uvnitř freetekno scény. Tyto akce totiž nejsou
oznamovány s velkým předstihem a informace o místě konání není zpravidla dostupná
každému. Oproti tomu potenciální účastník legální freeparty subkulturní kapitál
v zásadě nepotřebuje, jelikož tyto akce jsou oznamovány s předstihem a veškeré
informace o místě konání bývají veřejně dostupné například na sociálních
sítích.
Jistě nelze opomenout i vliv dekriminalizace na úpadek „spiritu“ freeparties, kdy
ilegální freeparties mají jinou atmosféru než ty legální. Toto se mi částečně potvrdilo
z rozhovorů s informátory, ale především z neformálních rozhovorů během letního
teknivalu u obce Oseček. Moji informátoři zmiňovali to, že atmosféra ilegality s sebou
nese jistou tajemnost a pocit revolty, který legální parties účastníkům nenabízí.
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Nicméně u mých informátorů se toto vyjádření neobjevovalo ani zdaleka tak silně jako
u zahraničních návštěvníků teknivalu u obce Oseček. Během tohoto teknivalu jsem
měl možnost vést neformální rozhovory mimo jiné i s několika účastníky z ciziny,
konkrétně z Holandska, Francie a Německa. Všichni tito cizinci se někdy až velmi
silně euforicky vyjadřovali v tom smyslu, že na takovémto ilegálním teknivalu nebyli
spoustu let, jelikož v jejich zemích je pořádání ilegálního teknivalu už zcela nemožné.
Zejména Němci si pochvalovali fakt, že nemuseli za ilegálním teknivalem cestovat
příliš daleko. Všechny cizince, se kterými jsem mluvil, spojovalo to, že tento ilegální
teknival má zcela jinou atmosféru než freeparties u nich doma a že tato atmosféra se
blíží „starým dobrým časům“, kdy se freeparties ještě pořádaly opravdu svobodně.
Nyní se v popisu vlivové sítě přesunu k procesu profesionalizace, který jednak
přímo

ovlivňuje

transformaci

české

freetekno

scény,

jež

se

stává

více

profesionalizovanou hudební scénou, dále má však vliv i na další transformační proces
– komercionalizaci. Vliv profesionalizace na komercionalizaci spočívá v tom, že na
profesionálně uspořádané freeparty, ať už ve smyslu zvukové aparatury, občerstvení či
dalších služeb, si soundsystémy mohou dovolit vybírat vstupné či celkově nastavit
vyšší cenovou politiku. Profesionalizace freeparties respektive soundsystémů do jisté
míry ovlivňuje i proměnu jejich účastníků, jelikož profesionální aparatura, bary
s občerstvením a další služby oslovují i účastníky z vně freetekno subkultury, kteří
jsou z komerčních hudebních akcí zvyklí na jiné standardy, než poskytovaly rané
freeparties.
Proces komercionalizace má v rámci vlivové sítě za prvé přímý vliv na
transformaci české freetekno scény, kdy tato scéna, zejména v zimním období, přejímá
některé typické prvky pro komerční hudební scény – vybírání vstupného, vysoké ceny
občerstvení, pořadatelská a security služba, ploty apod. Za druhé má však tento proces
i vliv na úpadek „spiritu“. Moji informátoři hovořili o tom, že si na freeparties velmi
cení atmosféry svobody, která však zásadně trpí tím, když se na freeparties objevují
různá omezení ze strany pořadatelské a security služby v podobě například plotů či
osobních prohlídek. Toto informátoři označovali za prvky komerce, z čehož vyplývá,
že komercionalizace má vliv na úpadek „spiritu“ freeparties.
Dále se ve vlivové síti objevuje proces, který nazývám „proměna účastníků“. Tento
proces má jednak přímý vliv na transformaci české freetekno scény, a to v tom smyslu,
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že na freeparties jezdí účastníci ze širšího společenského spektra než dříve. Tuto tezi
moji informátoři vyjadřovali pomocí výrazu „mainstream“, kdy tvrdili, že na
freeparties jezdí čím dál tím víc lidí z mainstreamu. Proměnu účastníků však také
ovlivňuje další transformační proces, a sice „úpadek ‚spiritu‘“. Moji informátoři
vyjadřovali názor, že s novými účastníky se vytrácí „spirit“ starých freetekno akcí,
které se odklánějí od jisté šamanistické tradice směrem k jednoduché zábavě.
Samostatně stojícím transformačním procesem v rámci vlivové sítě je poté „změna
drogové situace“, kterou moji informátoři vnímají především ve smyslu odklonu od
halucinogenních drog a extáze směrem ke drogám stimulačním. Tento fakt má poté
zásadní vliv na „spirit“ freeparties v tom smyslu, že spolu s příklonem freetekno scény
ke stimulačním drogám se atmosféra na freeparties odklání od spirituálna a
šamanismu. Jisté známky příklonu freetekno scény směrem ke stimulačním drogám
jsem zaznamenal i během svého terénního výzkumu. Během mého výzkumu na
halových zimních freeparties jsem byl několikrát neznámým člověkem osloven
s otázkou, zda nechci nebo nemám nějaké drogy na prodej. Ani jednou se tato otázka
netýkala extáze a pouze jednou LSD. Naopak hned sedmkrát byly předmětem tohoto
náhodného rozhovoru stimulační drogy (konkrétně pětkrát pervitin a jednou kokain).
Tento způsob shánění drog je na freetekno akcích zcela běžný a již jsem se s ním
setkal opravdu mnohokrát. Pokud zavzpomínám na období před deseti lety, tak musím
říci, že poměr lidí shánějících či nabízejících LSD či extázi vůči těm, kteří se ptají na
stimulační drogy, by byl možná zcela přesně opačný než tomu bylo při mém
současném terénním výzkumu.
Posledním transformačním procesem, jehož vliv v rámci vlivové sítě zbývá popsat
je úpadek „spiritu“. Tento proces má přímý vliv pouze na samotnou transformaci
české freetekno scény, a to v tom smyslu, že se tato scéna nebo respektive freeparties
stávají platformou pro jednoduchou zábavu a upadá jejich šamanistický a rituální
rozměr.
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5 Závěr
Studium hudebních subkultur mládeže se v tradici sociologického bádání objevuje
již bez mále sto let. Za první sociologický směr zabývající se subkulturami lze označit
slavnou Chicagskou školu, která se tomuto objektu studia začala věnovat již ve 20.
letech minulého století [Kolářová 2011: 18]. Pomyslné žezlo tradice studia subkultur
následně v 70. letech minulého století převzala Birminghamská škola kulturálních
studií známá pod zkratkou CCCS. Oba tyto směry měly společnou jednu zásadní věc,
a sice to, že vnímaly subkultury jako poměrně jasně ohraničené skupiny lidí, které
prostřednictvím životního stylu, mluvy, oblékání či hudebního vkusu jednak
revoltovaly proti majoritní kultuře, a zároveň se i odlišovaly mezi sebou. Od 90. let 20.
století se však ve studiu subkultur začíná projevovat tzv. postsubkulturní teorie, pro
níž je typické odmítání prosté dichotomie homogenní většinové kultury a vůči ní
revoltujících subkultur. V rámci postsubkulturní teorie se také vrací na scénu
etnografické metody výzkumu, které používali už výzkumníci Chicagské školy, ale
Birminghamské CCCS od nich do značné míry ustoupilo.
Můj výzkum je rámován právě postsubkulturním přístupem, tudíž je postaven na
etnografické metodě a technikách, které k ní neodmyslitelně patří – výzkumných
rozhovorech, zúčastněném terénním pozorování a částečně také na analýze dalších
zdrojů jako jsou letáky či sociální sítě. Výzkumné rozhovory jsem vedl s celkem šesti
informátory, přičemž s některými z nich i opakovaně. Informátory jsem vybíral tak,
aby mezi nimi byli jak běžní návštěvníci, tak i organizátoři freeparties. Můj výzkum se
týká transformace scény, což je dlouhodobý proces, tudíž pro mě bylo zásadní, aby
informátoři měli při nejmenším desetiletou zkušenost s freetekno scénou. Kromě
výzkumných rozhovorů jsem prováděl i zúčastněná pozorování. Terénem mi v tomto
smyslu byly freeparties konané na území České republiky v roce 2017 a na počátku
roku následujícího, na kterých jsem kromě pozorování vedl i neformální výzkumné
rozhovory s účastníky. Další zdroje jako letáky či prohlášení soundsystémů jsem
čerpal ze sociálních sítí, především ze sítě Facebook a Nyx.
Výzkumné rozhovory bývají obvykle vedeny za účelem nalezení odpovědi na
výzkumné otázky. Ani u mého výzkumu tomu samozřejmě není a ani nemůže býti
jinak. Má hlavní výzkumná otázka se ptala, zda česká freetekno scéna prošla od svého
počátku nějakou transformací. Pod touto hlavní otázkou se skrývá ještě dalších pět
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podotázek. Čtyři podotázky zkoumají, zda se v rámci české freetekno scény objevuje
vždy jeden konkrétní transformační proces. Tyto procesy jsem sám předem navrhl na
základě syntézy mých osobních zkušeností s freetekno scénou s poznatky načerpanými
ze studia literatury zabývající se buď hudebními tanečními scénami či přímo jejich
transformací – [Thorton 1995]; [Wilson 2006]; [Moore, Siokou 2008]; [Anderson
2009]. Konkrétně se jedná o tyto procesy: komercionalizace; dekriminalizace; změna
drogové situace; změna „spiritu“ freeparties. Pátá výzkumná podotázka poté zjišťuje,
zda se transformace české freetekno scény projevuje i v jiných oblastech než v těch
které, zmiňují předchozí podotázky.
Nashromážděná data z rozhovorů a dalších výzkumných technik naznačují, že
česká freetekno scéna skutečně prošla určitou formou transformace, která probíhá
skrze šestici hlavních procesů: komercionalizaci; dekriminalizaci; profesionalizaci;
proměnu účastníků; změnu drogové situace; změnu „spiritu“ freeparties. Zásadním
závěrem mé analýzy je poté to, že tyto procesy nejsou samostatně stojícími činiteli,
nýbrž jsou vzájemně velmi silně propojeny, čímž vytváří jakousi vlivovou síť 24 .
Stěžejním zjištěním mého výzkumu je to, že česká freetekno scéna je v dnešní době
velmi dekriminalizovanou scénou ve smyslu pořádání freeparties. Pro toto zjištění
byly naprosto zásadní rozhovory s aktivními organizátory, ze kterých vyplývá, že
dnešní freeparties jsou povětšinou pořádány v legálním režimu. Tímto se strategie
dnešních organizátorů freeparties značně liší od jejich předchůdců. Zajímavé je také
to, že se fenomén ilegálních freeparties a teknivalů stále šíří východním směrem.
Obdobně jako se tento fenomén v polovině 90. let minulého století rozšířil z Velké
Británie kromě jiného i k nám do České republiky, tak i dnes se dále šíří od nás
východním směrem zejména do oblasti Bulharska a Rumunska.
Zásadním transformačním procesem ovlivňujícím vývoj české freetekno scény je i
proces komercionalizace. Nekomerčnost je jedním ze základních pravidel freetekno
scény. „Freeparties mají být zadarmo a případné vybírané poplatky mají mít jasnou
vazbu k nákladům“ [Slačálek 2011:93]. Mnou sebraná data z výzkumných rozhovorů
s tímto přesně korespondují. Jako hlavní prvky komerce jsou v rámci freetekno scény
vnímány především různé formy poplatků za vstup na akce. Dále však také omezování
účastníků ze strany pořadatelské a zejména security služby. Tyto prvky se na scéně
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objevují především během zimní sezóny, kdy se celá scéna přesunuje do vnitřních
prostor klubů a průmyslových hal. Zde je však nutno podotknout, že informátoři
nepovažují vybírání vstupného na „indoor“ freeparties za zásadní problém, pokud není
jeho výše přemrštěná a odpovídá objektivním nákladům pořádajících soundsystémů.
Současná freetekno scéna se také transformuje skrze nové elementy, které se na ní
objevují, a sice noví účastníci a také nové drogy. Účast na freeparties je dnes běžnou
formou zábavy pro širší společenské spektrum než dříve. Na freeparties se už
nevyskytují primárně jen členové freetekno subkultury, ale i lidé z vně této subkultury.
Informátoři tak vnímají dnešní freeparties jako zprofanovanou formu zábavy pro
široké masy lidí, což je zásadní rozdíl oproti dřívějším dobám, kdy účast na freeparties
byla otázkou spíše úzké a uzavřené části společnosti. Zde závěry mého výzkumu
korespondují s postsubkulturní teorií, a to v tom smyslu, že na poli dnešních
hudebních subkultur lze vysledovat větší různorodost stylů s menším důrazem na
jejich vzájemnou vyhraněnost, než tomu bylo v dobách výzkumů CCCS. Na
freeparties se kromě nových lidí objevují i nové drogy. Respektive tyto drogy nejsou
zcela nové, ale mění se jejich druhová skladba ve smyslu kvantitativního zastoupení
jednotlivých druhů. Z výzkumných rozhovorů vyplývá, že v raném období freetekno
scény se na freeparties experimentovalo především s halucinogenními drogami a
extází. Na dnešních freeparties však lze vysledovat ústup od těchto látek směrem ke
stimulačním drogám tvrdšího charakteru, kdy informátoři zmiňovali především
pervitin a kokain. Tento fakt má zásadní vliv na odklon od šamanistického
spirituálního rozměru freetekno scény, který informátoři silně vnímají, a příklon
k jednodušší formě zábavy, což je základní charakteristika posledního transformačního
procesu – úpadku „spiritu“.
Proces transformace české freetekno scény není u svého konce. Pro další výzkum
transformace freetekno scény bych navrhoval zejména dlouhodobější etnografický
výzkum v rámci alespoň jednoho aktivního soundsystému, kdy by výzkumník do
hloubky zmapoval jeho působení po období alespoň celé jedné sezóny. Dále by
pro prohloubení poznání fenoménu freetekna byl jistě velmi cenný výzkum v zemích,
kde se stále pořádají velké ilegální teknivaly, tedy v Itálii a zejména v Bulharsku.
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Předběžná náplň práce:
V úvodu mé práce se pokusím charakterizovat českou freetekno scénu a popsat její
historii, vymezit její postavení vůči mainstreamové hudební scéně a představit
základní stavební kameny freetekna jakožto kultury. Dále se pomocí etnografických
metod zaměřím na otázku transformace freetekno scény především ve smyslu
dekriminalizace a komercionalizace této scény. Závěry, které vyvodím z polostrukturovaných rozhovorů s účastníky mého výzkumu, se posléze pokusím ověřit
pomocí metody zúčastněného pozorování přímo v terénu, který budou představovat
technoparty a teknivaly. V závěru práce se poté pokusím propojit teoretická
východiska mé práce pramenící především ze studia odborné literatury spolu se závěry
etnografických metod pozorování a rozhovorů s účastníky mého výzkumu.
Zásady pro vypracování:
Základem a také cílem mé práce bude testování hypotézy, že současná česká
freetekno scéna se stala dekriminalizovanou scénou s jistými tendencemi ke
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komercionalizaci. Chci tedy především ověřit tezi, že dnešní technoparty jsou
organizovány primárně v legálním režimu, což je značný posun od technoparty, které
byly organizovány v počátcích českého freetekna v ilegálním režimu.
Předpokládané metody zpracování


Rešerše literatury – ustavení teoretických východisek



Zúčastněná etnografická pozorování



Polostrukturované rozhovory



Syntéza teoretických východisek spolu se závěry etnografických pozorování a
rozhovorů

Předběžná struktura práce


Úvod
o cíle práce
o východiska práce
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o historie freetekno scény
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o komparace zjištění z rozhovorů a pozorování
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o shrnutí hlavních zjištění
o propojení teoretických východisek s empirickými zjištěními
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7 Přílohy
Příloha č. 1: „Prohlášení o ukončení Czechteku“ uveřejněno v září 2006 [Pražský
2017: 11n.]:
Vzhledem k tomu, že situace kolem CZTK je dále neudržitelná, došli zástupci české
freetekno komunity k tomuto radikálnímu rozhodnutí. Letos a s největší
pravděpodobností už ani nikdy v budoucnu se žádná akce v rozsahu a pod názvem
CZECHTEK neuskuteční.
A to z těchto důvodů:
- Postupná likvidace původních myšlenek freetekna.
- Parazitismus subjektů nesouvisejících se scénou včetně valné většiny samotných
účastníků.
- Neschopnost a neochota respektovat elementární principy chování ve svobodném
prostoru.
K prohlášení se připojili tyto soundsystémy: Oktekk, Strahov, NSK, AKA.IO,
Komatsu, Spiritual, Mayapur, Layka, Pentatonika, Merkur, Fatal Noise, Matchbox,
Luxor, Cirkus Alien, Vosa, Bazooka, Koryto, Shamanic, Zuqwa, Czajovna, Figura,
Machine Works, Metro, Ultimate Crew, Basswood, Mutaphone, FDM, Jednota, TMC,
NabaziGangoo, Massive Elementz, UANDU Tribe, MHD, Hondzik Sound, Witacid,
Iluzor, Detox23, Pandemic, Spectro, Radiator, Swampsound, Gummo, EskanoiZZe,
Tsunami, Yaga, Synthetik, MiMiK, Squakka, Mandala, Alkaline, Dynamodestroy,
Triptekk, Tekkirk, Remek, FSS, Shadow cabaret, Invaders, Mushroom, Bassmekk,
Swazarm, Techamin, Laydakk, Othersidesystem, Inkognito, T2B a další.“

Příloha č. 2: „Unlike the Insider, the Outsider has neither been socialized in the
group nor has engaged in the run of experience that makes up its life, and therefore
cannot have the direct, intuitive sensitivity that alone makes empathic understanding
possible“ [Merton 1972: 15].

Příloha č. 3: Scénář výzkumných rozhovorů
1) Místo freetekna v životě informátora
a) Jak s k freeteknu dostal/a?
b) Kdy se k němu dostal/a?
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c) Co pro něho/ni znamená freetekno?
d) Zkušenost s jinými subkulturami.
2) Základní principy freetekna
a) Na jakých základech stojí freetekno subkultura?
b) Distinkce s jinými kulturami/subkulturami.
c) Význam části „free“ ve slově freetekno/freeparty.
3) Základní principy freeparty
a) Jak informátor definuje freeparty?
b) Distinkce s jinými druhy hudebních akcí.
c) Význam části „free“ ve slově freeparty.
d) Distinkce mezi legálními a ilegálními akcemi.
e) Distinkce mezi teknivalem a malou freeparty.
4) Transformace scény
a) Vidí informátor nějaké prvky změny oproti dřívějším dobám na freetekno
scéně?
b) Doptávat se na vše, co v tomto smyslu zmíní.
5) Transformační procesy (nepodsouvat, pracovat s tím, co sám/sama zmíní)
a) Komercionalizace
i) Co jsou prvky komerce?
ii) Objevují se tyto prvky ve freeteknu?
iii) Distinkce mezi komerční a nekomerční hudební scénou.
iv) Distinkce mezi komerční a nekomerční hudební akcí.
v) Jak to bylo ve freeteknu dříve a dnes?
b) Dekriminalizace
i) Role a význam ilegality ve freeteknu
ii) Jakým způsobem se organizují ilegální freeparties?
iii) Jakým způsobem se organizují legální freeparties?
iv) Jak to bylo ve freeteknu dříve a dnes?
c) Drogová situace
i) Spojení drogy a freetekno.
ii) Zkušenost informátora s drogami.
iii) Druhové a kvantitativní zastoupení drog na freeparties.
iv) Jak to bylo ve freeteknu dříve a dnes?
d) Atmosféra freeparties
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i) Charakteristika atmosféry na freeparty.
ii) Čím je vytvářená atmosféra na freeparties?
iii) Freetekno jako šamanistický rituál.
iv) Jak to bylo ve freeteknu dříve a dnes?
e) Lidé na freeparties
i) Jací lidé jezdí na freeparties?
ii) Jak se projevuje jejich subkulturní styl? (oblečení, úpravy těla,
účesy, mluva)
iii) Jak to bylo ve freeteknu dříve a dnes?
f) Další aspekty transformace freetekno scény
i) Doptat se na vše, co vyplyne z rozhovoru
6) Hierarchie ve freetekno scéně
a) Postavení Djů.
b) Postavení lidí od soundystému.
c) Postavení žen ve freetekno scéně.
7) Politická rovina freetekno scény
a) Je freetekno subkultura nositelem nějaké určité politické myšlenky?
b) Freetekno na pravolevé škále politické orientace.
8) Zjistit, zda nemá informátor potřebu něco dodat.

Příloha č. 4: Základní informace o informátorech


Adam – 31 let; organizátor, DJ; na poli freetekno scény se pohybuje od roku
2002



Jaroslav – 29 let; organizátor; na poli freetekno scény se pohybuje od roku
2005



Ondra – 37 let; organizátor, DJ; na poli freetekno scény se pohybuje od roku
1997



Pavel – 29 let; návštěvník freeparties; na poli freetekno scény se pohybuje od
roku 2006



Maggie – 27 let; návštěvnice freeparties; na poli freetekno scény se pohybuje
od roku 2006



Tony – 28 let; DJ; na poli freetekno scény se pohybuje od roku 2006
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Příloha č. 5: Vyjádření organizátorů Winter Conspiracy – zdroj: facebookový profil
soundsystému FDM
WC is still pure tekno party! No sponsorships, No online pre-sales, No rented sounds
and lights, No „Star djs“ invited, No BUSSINESS!
Just 3 Czech soundsystems and always one international guest soundsystem with their
own soundwall etc. This year we are proud to make this madness with our Dutch
friends Kierewiet Systém.
And this year we are going to make just 1 absolutely unbelievable huge STAGE
Rave on
FDMFrex
SwampSounD
DWCsound

Příloha č. 6: vlivová síť transformačních procesů
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