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Abstrakt  
 

Náplní této diplomové práce je sociálně antropologická analýza a interpretace 

fenoménu freetekno party v ČR, a to jak ze synchronní, tak i diachronní perspektivy. 

Autor ve své argumentaci vychází jak z vlastního terénního výzkumu, tak i odborné 

literatury k tématu. Jako základní metodický rámec byla zvolena rozšířená případová 

metoda. 

Po představení výchozích teoretických konceptů (hudební scéna, novodobé 

kmeny, subkultury mládeže, přechodové rituály, liminalita a liminoidita, spontánní 

communitas a rhizom) a nástinu aktuálního stavu bádání v oblasti studia fenoménu 

freetekno, následuje empirická část práce sestávající z dvou částí: historicko-etnografické 

a analyticko-interpretační. První z nich obsahuje popis situace rave party ve Velké 

Británii, expanzi tohoto fenoménu do kontinentální Evropy, jeho uchycení v ČR a 

postupný vývoj až do současnosti. V následující části je pak výše nastíněná situace 

podrobena teoretickému rozboru a sociálně antropologickému výkladu. Freetekno scéna 

je popsána jako neotribální rhizom a freetekno události jsou konceptualizovány jako 

unikátní rituální procesy. Transformace fenoménu freetekno je pak interpretována jako 

proces normativizace a domestikace původně spontánní communitas, který vede k 

prolínání freetekno scény s mainstreamovou společností, čemuž se její část snaží vyhnout 

konstitucí nových linií úniku. 

Autor nakonec dochází k závěru, že transformace fenoménu freetekno nemá 

lineární průběh, nýbrž odpovídá spirálovitému cyklu, který osciluje mezi spontánní 

rituální antistrukturou a normativní sociální strukturou a vybízí k dalšímu studiu možných 

trajektorií, kterými se bude vývoj freetekno kultury dále ubírat. 
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Abstract  
 

The aim of this thesis is to provide a social anthropological analysis and 

interpretation of the freetekno party phenomenon in the Czech Republic from synchronic 

and diachronic perspective. The author bases his argument on both his own field research 

and professional literature on the topic. An extended case method serves as a basic 

methodological Framework. 

After introduction of selected theoretical concepts (music scene, neotribes, youth 

subculture, rites de passage, liminality and liminoidity, spontaneous communitas and 

rhizom) as well as outline of the current state of research in the area of study of the 

freetekno party phenomenon, there is an empirical part of the thesis which consists of two 

main parts: the historical-ethnographic and the analytical-interpretative. The first part 

describes the first rave party in Great Britain, expansion of this phenomenon in 

continental Europe, its adoption in the Czech Republic and its gradual evolution up to the 

present. The following part serves as an analytical-interpretation of the above-outlined 

situation and a subsequent socio-anthropological interpretation. Freetekno scene is 

described as neotribal rhizom and freetekno events are subsequently conceptualized as 

unique ritual processes. The transformation of the freetekno phenomenon is then 

interpreted as a proces of normativization and domestication of spontaneous communitas, 

which leads to the interweaving of the freetekno scene with mainstream society. A part 

of the freetekno scene is attemting to avoid this interweaving by establishing a new lines 

of escape. 

The author finally concludes that the transformation of the freetekno party 

phenomenon does not have a linear progression, but rather reflects a spiral cycle, which 

oscilates between the spontaneous ritual antistructure and the normative social structure 

and the author encourages further study of the possible trajectories, in which the 

development in the context of freetekno culture will move. 

 

Key words: 

Communitas, freetekno, freeparty, liminality, rave culture, rhizom, soundsystem, 

technoparty, techno-tribalismus. 
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1 ÚVOD 

Cílem této diplomové práce je sociálně antropologická analýza a interpretace 

fenoménu freetekno party v ČR, a to prostřednictvím tzv. rošířené případové metody 

(Burawoy 1998; Gluckman 1961). Jelikož jsem se touto problematikou zabýval již ve své 

bakalářské práci (Beaufort 2007), v této práci diplomové bych na ni rád svým způsobem 

navázal. Mým cílem tehdy bylo zejména postihnout a popsat z antropologické 

perspektivy význam, který těmto hudebním a tanečním událostem připisují jejich aktéři. 

V návaznosti na teorii liminality a spontánní communitas z pera britského antropologa 

Victora Turnera (2004) jsem je charakterizoval jako rituální snahu o dočasný únik ze 

sociálního řádu většinové společnosti (Beaufort 2007). 

Omezený rozsah práce mi tehdy bohužel nedovolil detailněji popsat tento socio-

kulturní fenomén a více než jen rámcově rozvést, jakým konkrétním způsobem vlastně 

k tomuto úniku dochází. Stejně tak jsem neměl ani dostatek prostoru k tomu, abych mohl 

tento fenomén pojmout vzhledem k jeho relativně specifickému vývoji a pokusil se jej 

tedy analyzovat na pozadí potenciální sociální a kulturní změny, která se v jeho rámci 

odehrála. Právě z těchto důvodů jsem se rozhodl navázat na svůj předešlý výzkum  

a pokusit se s delším časovým odstupem svoje dřívější závěry poněkud přezkoumat  

a rozvést. V době, kdy jsem svou práci psal, se totiž na poli této alternativní hudební 

scény1 odehrávaly poměrně výrazné transformativní procesy, které by si podle mého 

názoru zasloužily hlubší teoretickou reflexi. Na jedné straně se jednalo o zvyšující se míru 

vnitřní sociální diferenciace samotných aktérů freetekno událostí, jejichž popularita v té 

době neustále rostla, což mělo za následek i vnitřní proměnu celého fenoménu (ibid,  

s. 51-55). Na straně druhé to pak byly některé vnější domestikující a inkorporující 

tendence ze strany majoritní společnosti snažící se o kontrolu, a tím i postupně mizející 

autonomie samotných freeparty (ibid, s. 56-60).  

Tyto dva navzájem spolu související procesy ve své diplomové práci akcentuje  

i Kočandrle (2010), který hovoří o různých zlomech ve vývoji freetekno scény. Jeden  

z nich podle něj představovaly i události okolo ve své době mediálně známého festivalu 

                                                 
1 Zatímco ve své bakalářské práci jsem poukazoval na existenci specifické freetekno subkultury (Gelder 

2005), která se na základě těchto hudebních a tanečních událostí v ČR zkonstruovala, v této práci 

diplomové dávám z různých důvodů (viz. kap. 2.1) přednost optice alternativního konceptu hudební scéna 

(Bennett 2004; Straw 2005). 



 

8 

 

CzechTek, který se po konfliktu s policií v roce 2005 uskutečnil v následujícím roce 

vůbec poprvé zcela legálně. Byl to nicméně zároveň i ročník poslední. Zdá se, že díky 

legalizaci a s ní souvisejícímu zmasovění ztratila pro část účastníků celá událost svůj 

smysl. Kočandrle v této souvislosti navazuje na mé předešlé závěry a hovoří o snaze 

„domestikovat freeparty a inkorporovat freetekno do mainstreamové kultury“ (ibid,  

s. 62). Tento mylník přitom taktéž srovnává s událostmi z roku 1994 ve Velké Británii, 

kde po přijetí restriktivního zákona Criminal Justice Act došlo k rozštěpení a významné 

transformaci této původně britské hudební scény, což mělo mimo jiné za následek i její 

rozvoj v kontinentální Evropě, kam se část jejích iniciátorů přesunula. Podobně jako ve 

své době ve Velké Británii totiž i pro českou freetekno scénu byla „důsledkem zastavení 

pořádání CzechTeku […] touha k další migraci“ (Kočandrle 2010, s. 41; srov. Beaufort 

2007. s. 60).  

K podobným závěrům dochází ve svých textech i Slačálek (2011, 2018), který na 

problematiku freetekno party nahlíží optikou v antropologii nepříliš známého konceptu 

dočasné autonomní zóny Hakima Beye (2004). V jeho pojetí spočívá hlavní důvod výše 

nastíněné proměny především ve značné medializaci, které se freetekno událostem po 

posledních dvou ročnících CzechTeku dostalo (Slačálek 2011, s. 88, 2018, s. 284-286). 

Následná legalizace a popularizace celého festivalu otevřela tento nezávislý fenomén širší 

veřejnosti a s tím i různým se scénou nesouvisejícím subjektům, což mělo mimo jiné za 

následek i určitou ztrátu jeho autonomie (2011, s. 88, 95-96). Freetekno scéna se tak podle 

něj „sice ubránila represím, ale ztratila […] řadu prvků ze svého původního kouzla“ 

(2018, s. 295). Zatímco některé české soundsystemy se v důsledku těchto změn vydaly 

pro své události hledat alternativní zázemí v zahraničí, v ČR se „trendem stalo 

vystupování freeparties z ilegality“ (2011, s. 88). 

Transformací fenoménu freetekno party se ve své práci zabývá i Frantál (2018), 

podle kterého mohlo v souvislosti s medializací a popularizací těchto událostí v ČR dojít  

i k jejich následné „komercializaci“, a to navzdory tomu, že právě „nekomerčnost je 

jedním ze základních pravidel freetekno scény“ (ibid, s. 61). Frantál tento proces 

považuje za zásadní, neboť má na jedné straně „přímý vliv na transformaci české 

freetekno scény, kdy tato scéna [...] přejímá některé typické prvky pro komerční hudební 

scény“ (ibid, s. 58), a na straně druhé úzce souvisí s celkovou „proměnou účastníků“ 

freetekno událostí, kdy na tyto akce stále „jezdí čím dál tím víc lidí z mainstreamu“ (ibid, 
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s. 59). To se podle něj následně projevuje i relativním úpadkem tzv. spiritu událostí 

samotných, které se stále častěji „stávají platformou pro jednoduchou zábavu a upadá 

jejich původní šamanistický a rituální rozměr“ (ibid). 

Hned několik autorů se tedy nezávisle na sobě shoduje, že na poli české freetekno 

scény došlo v minulosti k určitým zásadním proměnám, které mohly na jedné straně 

limitovat pořádání freetekno party v jejich tradiční a spontánní podobě, a na straně druhé 

zase pozoruhodně sbližovat tuto původně nezávislou hudební scénu s vnější 

mainstreamovou společností. Cílem následující práce je proto na jedné straně 

identifikovat stěžejní procesy změny, kterými fenomén freetekno party v ČR v interakci 

s většinovou společností prošel, a na straně druhé se na jejich pozadí pokusit analyzovat, 

jakým způsobem se to projevilo na jeho současné podobě. Zajímá mě především, jakým 

způsobem tyto změny reflektují samotní aktéři freetekno událostí. V tomto ohledu bych 

chtěl navázat na svou hypotézu z bakalářské práce a pokusit se odhalit, zda je v současné 

době proklamovaný eskapistický rozměr freetekno událostí výše nastíněnými procesy 

nějak zásadně omezen. 

Ve své analýze přitom opět vycházím z výše zmíněné Turnerovy teorie rituálu, 

liminality a s tím spojených spontánních communitas (1982, 2004), kterou se jako svou 

základní heuristickou pomůcku snažím zkombinovat s konceptem novodobých kmenů 

Michela Maffesoliho (1996) a nomadologií dvojice francouzských filozofů Gillese 

Deleuze a Félixe Guattari (2010). Jak totiž Turner ve své práci poukázal, snahy  

o vytvoření různých forem communitas můžeme vedle tradičních kmenových rites de 

passage, pozorovat i u řady nekonformních skupin a subkultur naší západní společnosti 

(2004, s. 135). Jeho rozlišení mezi liminálními a liminoidními jevy, tak podle mého 

názoru může být stále inspirující stejně tak, jako i jeho pojetí sociální a kulturní změny, 

v podobě přechodu od communitas spontánní ke communitas normativní. Pokud bychom 

totiž skutečně mohli freetekno party považovat za určitý rituální způsob úniku ze 

sociálního řádu většinové společnosti skrze dočasné nastolení hodnot spontánní 

communitas, nebylo by možné výše uvedené procesy chápat jako tendence k jejich 

normativizaci? Tedy k procesu, který samotný Turner považoval za zcela univerzální? 

Nebo je možné, že tomu česká freetekno scéna dokázala nějakým způsobem vzdorovat? 

Abych na tyto otázky dokázal adekvátně odpovědět, vycházím v následující 

argumentaci vedle studia odborné literatury i z vlastního terénního výzkumu, který jsem 
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mezi aktéry těchto událostí realizoval. Mým cílem je poskytnout zde takovou sociálně 

antropologickou analýzu a interpretaci fenoménu freetekno party, která by vedle 

synchronní perspektivy vycházela i z perspektivy diachronní a umožnila tak celý fenomén 

vysvětlit vzhledem k jeho specifickému vývoji v ČR. Za tímto účelem jsem následující 

text rozdělil do pěti různých částí. V první z nich představuji stručný přehled vybraných 

sociálně vědních teorií, které dále používám jako nástroje pro analýzu a interpretaci mnou 

uvedených dat. Ve druhé pak předkládám souhrn současného stavu sociálně vědního 

bádání z oblasti problematiky freetekno party, ze kterého v práci dále vycházím. Po něm 

následuje kapitola metody, která vedle nezbytného popisu samotných metod výzkumu 

obsahuje i neméně důležité informace o mé vlastní situovanosti v rámci studované 

společnosti. Další kapitola je pojatá spíše popisně. Jde mi v ní o kombinovaný historicko-

etnografický exkurs do vývoje a specifik fenoménu freetekno party v ČR, a to od jeho 

počátků až téměř do současnosti. K samotné analýze a interpretaci zkoumaného 

fenoménu se nakonec obloukem vracím v kapitole poslední, jejímž cílem je navázat na 

předchozí historicko-etnograficky zaměřenou část a na jejím pozadí z toho za pomoci 

vybraného teoretického aparátu z oblasti sociálních věd vyvodit i určité závěry. 

Samotný text jednotlivých částí jsem nedělil do menších oddílů, pokud to nebylo 

nezbytně nutné. Upřednostnil jsem tak spíše jeho plynulost. Co by bylo možné nazvat 

antropologickou pozitivní vědou, ustupuje do značné míry antropologické naraci, která 

by měla čtenáře postupně provést zde studovaným fenoménem. Sociální a kulturní 

antropologie je totiž přece jen i jistým druhem literárního žánru. 
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2 TEORETICKÝ RÁMEC 

2.1 Úvod do teorie subkultur 

Problematika fenoménu freetekno party bývá v odborných studiích velmi často 

konceptualizována v pojmech teorie subkultur, zejména pak subkultur mládeže 

(Kočandrle 2010; Slačálek 2011; Smolík 2010). Podle Geldera se subkulturou v obecné 

rovině rozumí určitá „skupina lidí, která se považuje, či je považována, za tvůrce  

a nositele norem, hodnot a vzorců chování odlišných od dominantní, resp. mainstreamové 

kultury“, přičemž k tomuto odlišení dochází především „skrze jejich specifické a sdílené 

zájmy a praktiky, tedy skrze to, co sami dělají a čím se sami cítí být“ (Gelder 2005, s. 1).  

Vůbec první, kdo koncept subkultur zavedl do společenskovědního diskurzu, byla 

chicagská sociologická škola, která jím označovala různé deviantní komunity bohémů, 

vagabundů, prostitutek, nezaměstnaných, tuláků nebo narkomanů, reprezentující jinou 

než většinovou kulturu (Kolářová 2011, s. 18). Jelikož se však apriori nezabývala 

problematikou subkultur mládeže, nechávám její přístup v této práci stranou. Tento 

rozměr přiřadila pojmu subkultura až birminghamská škola kulturálních studií, která bývá 

známa pod zkratkou CCCS (Center for Contemporary Cultural Studies). Byly to právě 

paradigmatické práce autorů této školy, jako byl Dick Hebdige a jeho Subculture: The 

Meaning of Style (2012), které na konci sedmdesátých let minulého století určily na 

dlouhou dobu směr, jímž se měly výzkumy subkultur mládeže dále ubírat. 

Autoři z CCCS ve svých studiích vycházeli z Gramsciho modelu hegemonie, 

Althuserovy ideologie nebo Barthesových mytologií a nahlíželi subkulturu jako text nebo 

znak, který symbolicky vyjadřoval odpor a rezistenci mladých lidí vůči hegemonii 

dominantní kultury (Kolářová 2011, s. 19-23). Subkultura byla v jejich pracíh chápána 

především jako specifický výraz vzdoru mládeže z britských dělnických rodin, kteří 

vzhledem k výrazné stratifikaci společnosti neměli téměř žádnou šanci dosáhnout na 

životní cíle a hodnoty předestírané normativní střední vrstvou jako ty správné a žádoucí. 

Jelikož mladí lidé z nižších vrstev nedisponovali jinými prostředky, pomocí kterých by 

mohli svůj vzdor vůči normám vyšších tříd adekvátně vyjádřit, používali k tomu právě 

sílu svého subkulturního stylu. Vznikla tak nezávislá uskupení jako byli mods, punks či 

skinheads, která se tímto způsobem snažila de facto překlenout určitou mezeru ve 

společenské stratifikaci. 



 

12 

 

Podle Hebdiga tyto subkultury vytrhovaly v duchu Levi-Straussova kutilství 

(bricolage) různé artefakty z jejich původního kontextu a prostřednictvím svého stylu jim 

přiřazovaly zcela nové významy (např. oholená hlava a vysoké boty u skinheads nebo 

spínací špendlík a visací zámek u punks) (Hebdige 2012, s. 158-162). Jednalo se  

o „semiotický partyzánský boj“ (Eco 1972, cit. dle Hebdige 2012, s. 160), který spočíval 

na jedné straně v komunikaci odlišnosti a rezistence vůči mainstreamové kultuře a na 

straně druhé ve vyjádření vlastní skupinové identity. Aby podle Hebdiga mohl 

subkulturní styl takto fungovat, musel být holisticky soudržný jako celek a vyjadřovat 

vzájemnou homologii hodnot a životního stylu dané skupiny: „Je v tom určitý řád, každá 

část do sebe zapadá tak, že člen subkultury rozumí a přikládá smysl tomuto světu. Použité 

kulturní artefakty musí dávat smysl s aktivitami, skupinovou strukturou, hodnotami  

a kolektivní image subkultury“ (Kolářová 2011, s. 22). 

Jelikož se podle autorů CCCS v případě jimi studovaných subkultur jednalo  

o víceméně ideologickou (nadstavbovou) odpověď na socio-ekonomické (bazální) 

životní podmínky a jejich teorie byla také pevně zakotvena v třídním pojetí společnosti, 

bývá tato škola považována za výrazného stoupence západního neo-marxismu. 

Subkultury byly v jejich pojetí často homogenizovány a romantizovány jako „heroické 

formace, které oponují společenské hegemonii“ (Kolářová 2011, s. 19). Zatímco některé 

sociální skupiny, které bychom dnes mohli nazvat klasickými subkulturami, tak v jejich 

pojetí splňovaly podmínky k tomu, aby byly jako subkultury chápány, jiné byly z tohoto 

konceptu předem vyloučeny, a to i přesto, že do značné míry naplňovaly Gelderovu výše 

uvedenou definici. Homogenizující pojetí autorů CCCS, kteří jednotlivé subkultury 

studovali víceméně „od pracovního stolu“ a většinou přehlíželi využití etnografických 

metod zkoumání (srov. Kolářová 2011, s. 23), také do značné míry opomíjelo vnitřní 

rozdíly mezi jednotlivými aktéry těchto sociálních skupin. Z toho ve velké míře 

vycházela pozdější kritika, kterou byl zhruba od devadesátých let jejich přístup podroben. 

Revidovat pojetí birminghamské školy poukázáním na interní vztahy a rozpory  

v rámci subkultury se ve svém výzkumu britských club cultures mimo jiné pokusila Sarah 

Thornton. Pomocí Bourdieuva konceptu kulturního kapitálu se zaměřila na vnitřní rozdíly 

a sociální diference uvnitř samotných subkultur. Zavedla proto pojem subkulturní kapitál, 

pomocí kterého se snaží vyjádřit různou míru schopnosti jednotlivých členů subkultury 

adekvátně do ní zapadnout a získat v jejím rámci i určité postavení (Thornton 1995; srov. 
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Kolářová 2011, s. 27). O celkovou reformulaci konceptu subkultur se pak ve své práci 

pokusili Muggleton s Weinzierlem, podle kterých již tento model neodpovídá 

postmoderní pluralitě životních stylů 21. století a hovoří proto o nové éře „post-

subkulturních studií“, jejichž cílem by mělo být překlenout birminghamskou školou 

zavedenou dichotomii mezi monolitickým mainstreamem a resistentní subkulturou 

(2003, s. 6-7). V souvislosti s rostoucí kritikou a snahou o celkové přehodnocení přístupu 

CCCS se také při studiu této problematiky začaly ve společenských vědách stále častěji 

objevovat i nové alternativní koncepty, jako jsou hudební scény (Benett 2004; Straw 

2005) nebo neo-kmeny (Maffesoli 1996), ze kterých v této práci částečně vycházím.  

Koncept hudební scény byl původně používán v hudebním světě samotnými 

umělci, resp. žurnalisty, k označení souboru tvůrců, promotérů a fanoušků určitého 

hudebního žánru a měl často přímý vztah k nějaké lokalitě, jako tomu bylo například 

v případě Chicago blues nebo New Orleans jazz (Bennett 2004, s. 223). Zhruba od 90. let 

minulého století se nicméně začal stále častěji uplatňovat i v akademickém diskursu, a to 

zejména v souvislosti se snahou přehodnotit starší teoretické rámce ztělesněné v klasické 

teorii subkultur (ibid). Jako pionýrská se dá v tomto ohledu označit studie Willa Strawa, 

podle kterého mohou hudební scény představovat jak lokální, tak i translokální (ale  

i virtuální – Bennett 2004) kulturní prostor, ve kterém vedle sebe koexistují a navzájem 

spolu interagují různé hudební praktiky, realizované skrze variabilní vztahy mezi 

různorodými jednotlivci a sociálními skupinami a související s nějakým konkrétním 

hudebním stylem (Straw 2005, s. 469-474). Pojem hudební scéna tak může vyjadřovat 

jak stylově vyhraněnou orientaci nějakého specifického hudebního žánru, tak i celkový 

rámec pro konkrétní interakci mezi jeho jednotlivými aktéry, a to nehledě na jejich třídní, 

etnickou nebo genderovou příslušnost. Díky tomu představuje v některých ohledech 

mnohem dynamičtější úhel pohledu, nežli do té doby nabízela klasická subkulturní teorie 

z dílny CCCS, zakotvená na jedné straně v třídním pojetí společnosti a na straně druhé  

v apriorní opozici subkultury vůči mainstreamové kultuře. Podobně jako pojem 

subkultura se sice i označení hudební scéna vztahuje k relativně koherentnímu  

a fixovanému socio-kulturnímu útvaru a někteří autoři je proto do značné míry chápou 

jako synonyma (srov. Kolářová 2011, s. 38), jako teoretický model nicméně poskytuje 

mnohem větší svobodu volby z hlediska sdílených norem a skupinové identity 

jednotlivých aktérů (ibid, s. 16). 
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Ještě dál šel ve svém uvažování o povaze současné společnosti francouzský 

sociolog Michel Maffesoli, který hovoří ve své knize Time of Tribes (1996) v souvislosti 

s postmoderní dobou o rostoucím výskytu různých fluidních sociálních útvarů, jejichž 

členy spolu spojuje dohromady pouze proměnlivý vkus a životní styl. V Maffesoliho 

pojetí je současná společnost charakteristická paralelní existencí různých dobrovolných, 

proměnlivých a příležitostných mikro-skupin, které se nejvýrazněji projevují 

prostřednictvím slavností a jiných festivních momentů (ibid, s. 25). Tyto dočasné  

a nestálé formy komunity, jež označuje jako novodobé kmeny, jsou založené na 

emocionálních poutech spíše než na formálních vazbách a od dominantní společnosti se 

vyznačují svou orgiastickou a „dionýsiovskou“ povahou (ibid, s. 32). Od tradičních 

kmenů tak, jak je alespoň chápe antropologie, je odlišuje nestálost jejich struktur a časově 

omezené trvání. Jelikož může být každý jednotlivec součástí více podobných uskupení 

zároveň a dočasně se s nimi identifikovat, můžeme být podle Maffesoliho v současné 

době svědky prolínání různých životních stylů a lze tak hovořit o multiplicitě rolí  

a pluralitě lidských identit (ibid, s. 66). 

Oba dva koncepty – hudební scény i neo-kmeny – byly v nedávné době používány 

řadou zahraničních autorů jako heuristická náhrada příliš statické teorie subkultur a své 

uplatnění tak našly i při studiu kultury elektronické taneční hudby. Přestože většina autorů 

zabývajících se v ČR fenoménem freetekno party ze subkulturní teorie stále do značné 

míry vychází, dávám i já v této práci přednost označení freetekno scéna, o níž se navíc 

domnívám, že má výrazně neo-tribální povahu. K tomuto kroku mne vedly dva spolu 

související důvody. Na jedné straně se spolu s některými kritiky klasické subkulturní 

teorie domnívám, že zatímco pojem subkultura může v některých případech implikovat 

až fatální příslušnost k jednomu konkrétnímu sociálnímu celku, různými hudebními 

scénami je možné napříč libovolně procházet a různě je i kombinovat, a to čistě na základě 

osobního vkusu, resp. konkrétních situačních podmínek (srov. Bennett 2004; Straw 

2005). Na straně druhé si pak zdaleka nejsem jistý, zda můžeme skutečně ve všech 

etapách historie české freetekno scény hovořit i o existenci jí odpovídající subkultury 

v takovém smyslu slova, v jakém jsem ji na začátku této kapitoly vymezil. Pakliže totiž 

v minulosti mohl tento termín skutečně uspokojivě vysvětlovat tento sociální a kulturní 

fenomén, o jeho adekvátnosti v současnosti lze již poměrně odůvodněně pochybovat. Jak 

vyplývá z prací některých autorů, freetekno scéna se v českém prostředí stále více 
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sbližuje a prolíná se scénou klubovou (Frantál 2018; Kočandrle 2010) a hovořit v jejím 

rámci v současnosti o svébytné freetekno subkultuře by tedy mohlo být svým způsobem 

zavádějící. 

Zatímco pojem hudební scéna zde proto používám víceméně v jeho širším pojetí, 

tedy jako termín označující určitý socio-kulturní prostor, ve kterém se skrze interakce 

mezi jeho aktéry realizují různorodé praktiky pojící se s jedním konkrétním hudebním 

stylem – v tomto případě fenoménem freetekno, pojem subkultura používám mnohem 

úžeji, a to čistě pro vymezení poměrně koherentní sociální skupiny, která se v ČR 

v minulosti v souvislosti s touto hudební scénou zkonstruovala a projevuje se sdíleným 

subkulturním stylem. V případech, kdy potřebuji pojmenovat samotný soubor lidí, kteří 

se v rámci freetekno scény sdružují pravidelně a často se mezi sebou i osobně znají, pak 

preferuji na úkor výše zmíněných pojmů analytického charakteru v podstatě emické 

označení freetekno komunita. Jedná se totiž o pojem, který velmi často používají samotní 

aktéři těchto událostí, a to jak pro svou vlastní identifikaci se skupinou, tak i za účelem 

společného vymezení vůči většinové společnosti, ze které původně vychází. Citace autorů 

na jejichž texty v této práci odkazuji, nicméně nechávám v jejich původním znění beze 

změny. 

 

 

2.2 Victor Turner – struktura a antistruktura 

Ve své bakalářské práci jsem se snažil poukázat na skutečnost, že primárním 

zdrojem konstituce a reprodukce freetekno scény a hlavním výrazem její odlišnosti od 

většinové společnosti není nějaká alternativní ani pseudopolitická ideologie, nýbrž zcela 

konkrétní prostor samotných hudebních a tanečních událostí v podobě freetekno party, 

které svým aktérům umožňují dočasné vystoupení z běžných hranic každodennosti. To, 

co je tedy zapotřebí primárně studovat, je právě určitý druh kulturně podmíněné  

a performované praxe, realizované v rámci těchto společenských a kulturních událostí. 

Tyto taneční večírky bývají v odborné literatuře svou povahou často přirovnávány  

k různým rituálním slavnostem, v antropologii dobře známým z kmenových  

a předindustriálních společností. Nejoblíbenější teoretický přístup v tomto ohledu 

nejspíše představuje zmíněná teorie Victora Turnera, na kterou se v této práci snažím 

kriticky navázat.  
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Turner se ve své celoživotní práci, jejíž základy lze nalézt v knize Průběh rituálu 

(2004), zabýval zejména rolí, kterou hrají různé přechodové rituály v životě každé 

společnosti. Navázal na dílo francouzského etnologa Arnolda van Gennepa (2018), který 

se jako jeden z prvních ve svém oboru začal detailněji zabývat systematickým studiem 

tzv. rites de passage. Podle van Gennepa se tyto rituály, „jež provázejí každou změnu 

místa, stavu, společenského postavení a věku“ (van Gennep 1909, cit. dle Turner 2004, 

s. 95), skládají ze tří samostatných a na sebe navazujících fází: preliminální (odloučení), 

prahové (pomezí) a postliminální (sloučení, přijetí) (van Gennep 2018, s. 18). V první  

z nich jsou účastníci rituálu nejdříve odděleni od symbolů a zvyků, které byly do té doby 

spjaty s jejich životem ve společnosti. Ve druhé fázi, tedy v tzv. liminální fázi samotného 

rituálu, se následně ocitají v nejasném a prahovém období, jež postrádá rysy minulého, 

ale zároveň i budoucího sociálního statusu. Po absolvování této fáze následuje třetí část, 

během které se účastníci postupně navracejí zpět do společnosti, tentokrát však již 

s novým sociálním statusem, který během rituálu získali (van Gennep 2018; Turner 

2004). 

Turner se ve svém výzkumu těchto rituálů koncentroval především na jejich 

prahovou neboli liminální fázi, jejíž pojetí později dosti originálním způsobem rozšířil  

i mimo oblast samotného rituálu na další sféry společenského života. Zajímal ho zejména 

vztah tohoto nejasného a nediferencovaného stavu k jinak běžně strukturované vnější 

společnosti, kterou podle něj pomáhal utvářet. Podle Turnera zůstávají rysy liminality 

nebo liminální osoby „nutně nejasné, protože toto postavení a tato osoba se vymykají 

nebo vypadávají ze sítě klasifikací, které za normálních okolností stavy a postavení 

umisťují v kulturním prostoru“ (2004, s. 96). Přechod od nižšího stavu ve společnosti 

k vyššímu tak podle něj vede „přes prázdné místo, kde neexistuje žádný status“ (ibid, 

s. 98). Lidé, kteří se nacházejí v tomto stavu, „nejsou ani tady ani tam, nacházejí se mezi 

postaveními určenými a uspořádanými zákony, zvyklostmi, konvencemi a obřady“ (ibid, 

s. 96). 

Liminalita tak podle Turnera představuje reflexivní fázi rituálu, během níž různé 

myšlenky, pocity a fakta, které byly do té doby pevně zakotvené v předem daných 

společenských konfiguracích, najednou ztrácejí svůj původní smysl, rozkládají se na 

jednotlivé komponenty a z nich jsou následně přeuspořádány v rozporu se svým původně 

platným stavem (Turner 1967, s. 105). Díky tomu poskytuje člověku potřebný odstup od 
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běžně fixovaných sociálních kategorií, na které umožňuje nahlédnout z jiného úhlu 

pohledu a uvědomit si tak jejich relativitu. Jedná se o „podmiňovací způsob“ (subjunctive 

mood) kulturních procesů, prostor alternativních hypotéz (1982, s. 82-83), ve kterém 

může být člověk konfrontován s nekonečnou škálou všech možností bytí (Chlup 2005a,  

s. 20).  

Během rituálu se tak jeho aktéři načas oddělují od společnosti, aby se zase 

následně mohli navrátit a na základě prožité liminální zkušenosti zaujmout svou novou 

pozici v rámci jejich společenského systému. Turner zavádí pro označení lidí 

nacházejících se v tomto „okamžiku v čase a mimo čas“ označení spontánní communitas 

(2004, s. 97). Jedná se o zvláštní společenství jedinců – komunitu, která sebou přínáší 

doslova „záblesk vzájemného porozumění na existenční úrovni a vědomí společné 

synchronicity“ (1982, s. 48). Jelikož se zásadně odlišuje od všech jiných vztahů platných 

v rámci běžného života ve společnosti, nedá se podle něj vymezit a definovat jinak než 

ve vzájemném a dialektickém vztahu k sociální struktuře: 

 

Je to jako kdyby existovaly dva hlavní ‚modely‘ lidských vztahů, které stojí vedle sebe a střídají 

se. Podle prvního modelu je společnost strukturovaným, diferencovaným a často hierarchickým 

systémem politicko-právně-hospodářských pozic, které mají různé druhy hodnocení, a které 

rozdělují lidi podle kritéria ‚více‘ nebo ‚méně‘. Druhý model, který se rozpoznatelně vynořuje 

v liminárním období, představuje společnost jako nestrukturovaný, nebo rudimentárně 

strukturovaný a relativně nediferencovaný comitatus, společenství jedinců, jež jsou si rovni (2004, 

s. 97). 

 

Turner zde s odkazem na britský strukturální funkcionalismus rozlišuje mezi 

vztahy zakotvenými v sociální struktuře, charakteristickými pro běžný život společnosti, 

a neformálními vztahy ze sféry antistruktury, která se ve společnosti manifestuje právě 

skrze existenci různých spontánních communitas. V životě každého člověka i společnosti 

se tak podle něj neustále „střídají prožitky struktury a communitas, stavy a přechody“ 

(ibid: 98). Jedná se o „nezbytný dialektický proces, bez něhož nemůže žádná společnost 

řádně fungovat“ (ibid, s. 125). Ve společnostech, které příliš dbají na pořádek a stabilitu 

přitom může „přílišné zdůrazňování struktury […] snadno vést k patologickým projevům 

communitas mimo ‚zákon‘ nebo proti ‚zákonu‘“ (ibid, s. 125). Ze strany těch, kteří se ve 

společnosti starají o udržování řádu, se totiž „všechny stálé projevy communitas musejí 
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jevit jako nebezpečné a anarchistické a musejí být ohrazeny pravidly, zákazy  

a podmínkami“ (ibid, s. 108). 

Turner ve své práci do značné míry odmítal koncept communitas nějak explicitně 

definovat. Podle něho by se dala asi nejlépe charakterizovat slovy Williama Blaka jako 

„okřídlený okamžik v letu“ nebo „vzájemné odpuštění všech nedostatků“ (Turner 2004, 

s. 130). K jejich základním rysům může patřit například stejnorodost, rovnost, 

bezprostřednost, anonymita, absence majetku, zmenšení pohlavních rozdílů, zrušení 

hodností, sesazení všech lidí na stejnou úroveň, nošení stejného oděvu, zanedbávání 

vzhledu, nesobeckost, pokora aj. (ibid, s. 110). Různé projevy communitas se přitom 

nemusí nutně omezovat jen na přechodové rituály předindustriálních společností, nýbrž 

se mohou vyskytovat „na všech stupních a úrovních kultury a společnosti“ (ibid, s. 111), 

kde se nějaký prvek „vymyká běžnému [sociálně strukturovanému] životu nebo stojí na 

jeho periferii“ (1974, s. 47). Zřetelně tak mohou být principy communitas přítomny 

například v rámci různých náboženských a jiných miléniových hnutí (2004, s. 110), 

podobně jako i v některých subkulturách a kontrakulturách naší západní společnosti (ibid, 

s. 111). Jako příklad výskytu communitas v moderních západních dějinách uvádí 

literaturu a chování hnutí beatníků nebo hippies, jejichž členové se často snažili vést život 

na okraji nebo spíše mimo strukturovanou společnost:  

 

Tito ‚cool‘ členové kategorií adolescentů a mladých dospělých, jež nemají výhodu národních 

rites de passage, ‚volí stát mimo‘ postavením vymezený společenský řád a osvojují si stigma 

nízkého statusu, oblékají se jako vandráci, mají kočovné zvyky, ‚etnický‘ hudební vkus a živí se 

nahodilou manuální prací. Kladou důraz na osobní vztahy spíše než na společenské závazky  

a vnímají sexualitu jako proměnlivý nástroj okamžité communitas, nikoli jako základ pro trvalý  

a strukturovaný společenský svazek. […] Druh communitas, o nějž usilují kmenové společnosti ve 

svých rituálech a hippies ve svých happeninzích, [nicméně] není příjemná a bezpracná družnost, 

která denně vzniká mezi přáteli. Hledají proměňující prožitek, který jde ke kořenům bytosti každého 

člověka a v těchto kořenech nachází něco hluboce společného a sdíleného. Časté ztotožňování slov 

‚existence‘ a ‚extáze‘ na základě jejich etymologie je v tomto případě trefné, existovat znamená ‚stát 

mimo‘ celek strukturálních pozic, které člověk normálně zaujímá ve společenském systému. 

Existovat znamená být v extázi (ibid, s. 111, 135). 

 

Hippiovský důraz na spontánnost, bezprostřednost a intenzivní prožitek 

přítomného „bytí“ tak může podle Turnera dobře poukazovat na způsob, jakým stojí  
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v postindustriální společnosti communitas v protikladu vůči sociální struktuře (ibid,  

s. 111). Communitas se totiž týká okamžitého prožitku, „toho co je nyní, právě teď, 

zatímco struktura prostřednictvím jazyka, zákonů a obyčejů pramení v minulosti a sahá 

do budoucnosti“ (ibid). Oproti normami řízené, institucionalizované a abstraktní povaze 

společenské struktury je tedy communitas spontánní, okamžitá a konkrétní. Dokáže 

„překračovat a rozpouštět normy, které řídí strukturované a institucionalizované vztahy 

ve společnosti a je provázena nebývale mocnými zážitky“ (ibid, s. 124). Vzhledem  

k tomu, že stojí mimo oblast sociální struktury, se její kolektivní projevy mohou zřetelně 

manifestovat právě v takových sférách sociálního života, které se nacházejí mezi původně 

fixovanými sociálními kategoriemi (v liminalitě), za hranou strukturovaného sociálního 

života (v marginalitě) nebo pod sférou struktury samotné (v podřízenosti) (ibid, s. 122-

124). Tedy všude tam, kde může díky „bezprostřední a totální konfrontaci lidských 

identit“ (1982, s. 46) docházet k překročení a opuštění normativního sociálního řádu ve 

společnosti. 

Na rozdíl od náboženských rituálů předindustriálních společností, kde bývá stav 

communitas pouze přechodnou záležitostí, můžeme být nicméně v rámci komplexních 

společností často svědky snah o jeho přetrvání a v některých případech dokonce i jeho 

celkové institucionalizace. Zatímco u kmenových společností je totiž prožitek 

antistruktury rituálu pokládán spíše za „prostředek k dosažení cíle, jímž je to, že se člověk 

plněji zapojí do rozmanitého, pestrého hraní rolí ve struktuře, […] hippies a také jiná 

četná miléniová a ‚nadšená‘ hnutí vidí v extázi spontánní communitas ten jediný konec 

lidského snažení“ (2004, s. 135). Dobrou ukázkou takové institucionalizované formy 

communitas tak podle Turnera mohou být například různé mnišské řády typu 

Františkánů, které se sice zpočátku snažily vytvořit alternativu k dominantní sociální 

struktuře, postupem času si nicméně zkonstruovaly svou vlastní hierarchii a skrze její 

kodifikaci postupně splynuly se sociálním řádem většinové společnosti (ibid, s. 143-147). 

Communitas tak v těchto případech přechází do trvalého společenského systému, neboť 

její spontánnost a bezprostřednost lze jen těžko udržet po delší dobu. Brzy si totiž „sama 

vytvoří strukturu, v níž se volné vztahy mezi jednotlivci postupně změní v pravidly řízené 

vztahy mezi společenskými rolemi“ (ibid, s. 130). Všechny pokusy o trvalé formy 

communitas jsou tak podle Turnera dříve či později „odsouzeny k tomu, co většina lidí 

vnímá jako ‘rozklad a úpadek’ směrem ke struktuře a zákonu“ (ibid).  
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Turner proto vedle communitas spontánní, resp. existenciální rozlišoval ještě 

communitas normativní, „kde se díky působení času, mobilizaci a spravování prostředků 

a nutnosti společensky řídit členy skupiny existenciální communitas přeskupuje do 

trvalého společenského systému“ a communitas ideologickou, což je „označení, 

vztahující se na rozličné utopické modely společnosti založené na existenciální 

communitas“ (ibid). Zatímco spontánní či existenciální communitas ale v jeho pojetí 

spadají do sféry antistruktury a nelze je nikdy plně vyjádřit „prostřednictvím strukturální 

formy“ (ibid, s. 134), normativní a ideologická communitas jsou již pevnou součástí 

společenské struktury (ibid, s. 130). 

Téma liminality a spontánní communitas představovalo v Turnerově celoživotním 

díle zcela centrální motiv. Jeho manželka Edith později popsala, že její muž v duchu 

„nacházel projevy communitas mezi Huckleberrym Finnem, Tomem Sawyerem a Jimem 

otrokem, v Bachtinových karnevalech, v dílech A. P. Čechova a v neposlední řadě ve 

Williamu Shakespearovi“ (1990, s. 168). On sám proto v pozdější práci nastínil vizi 

nového sociálně vědního odvětví nazvaného „komparativní symbologie“, které by podle 

jeho mínění mělo mít širší záběr než samotná symbolická antropologie a mohlo tak vedle 

studia tzv. small scale societies do etnografie zahrnout i různé „symbolické žánry“ 

dnešních postindustriálních společností (1982, s. 23). Snažil se tím vedle samotných 

rituálů přechodu do své teorie zařadit i další fenomény, ve kterých se podle něj odehrávala 

různá „kulturní dramata“, jako byly různé festivaly, karnevaly, sportovní utkání, 

divadelní hry nebo literární díla (ibid, s. 85-86). V tom všem dokázal detekovat 

přítomnost různých „quasi-liminálních“ prvků, pro které začal později používat termín 

liminoidita (ibid, s. 52-55). Zatímco koncept liminality tak v jeho pozdějším díle 

odhaloval zejména určité povinné, integrované a kolektivní rituální aktivity, známé  

z předindustriálních společností, koncept liminoidity zahrnoval především různé 

dobrovolné, individuální a volnočasové činnosti, které se odehrávají v rámci 

kapitalistické společnosti moderní, a které jsou asociované s kulturní marginalitou, 

sociální kritikou, subversivním chováním a radikální experimentací. 

Podobně jako v případě teorie subkultur se tak i u Turnerovy teorie rituálu 

vynořuje na povrch téma nekonformity communitas a s nimi spojených liminálních, resp. 

liminoidních jevů s normativním dominantním řádem panujícím ve společnosti. Přestože 

ale on sám oba tyto jevy začal ve své pozdější práci od sebe navzájem důsledně odlišovat, 
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chtěl bych v následujícím textu poukázat na situaci, kdy se mohou v rámci jednoho socio-

kulturního fenoménu v různé míře projevovat oba zároveň a spíše než vzájemné 

protiklady tak představovat dva póly jednoho jediného společenského kontinua. Právě 

toho totiž podle mého názoru můžeme být svědky v případě současné freetekno scény  

a toto srovnání nám tak může napovědět leccos o skutečné povaze těchto událostí a jejich 

vztahu k většinové společnosti, resp. mainstreamové populární kultuře. 
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3 STAV BÁDÁNÍ 

3.1 Elektronická taneční hudba a freetekno 

Elektronická taneční hudba2 se v posledních 30 letech stala bezesporu globálním 

fenoménem. Denně se jí po celém světě v nejrůznějších nočních klubech, na tanečních 

večírcích, ale i na několikadenních festivalech oddávají miliony převážně mladých lidí. 

V ČR se tento fenomén začal objevovat zhruba na začátku 90. let 20. století a podobně 

jako jinde ve světě se z původně alternativní hudební scény rychle vyvinul v široce 

diferencovaný a komercializovaný trh se zábavou (Davidová 2003, s. 70-71). 

Fenomén freetekno party, resp. rave party3 se oproti tomu již od svých počátků ve 

Velké Británii profiloval jako undergroundová alternativa těchto mainstreamem převážně 

komodifikovaných hudebních a tanečních událostí (Reynolds 1998, s. 136). Hlavní rozdíl 

mezi událostmi z komerční nebo také klubové scény a nekomerčními freetekno party 

přitom nikdy nespočíval až tak v samotném obsahu s nimi spojených hudebních žánrů 

(ačkoli hudba na freeteknu by se dala obecně označit za „tvrdší“), jako spíše v celkové 

formě obou typů událostí jako takových. Na rozdíl od komerčních akcí, které byly ve 

formě masové zábavy pořádány především za účelem zisku a kde byla vždy přítomna 

nějaká autorita, která měla za úkol dohlížet a trestat případné projevy nevhodného 

chování, freetekno party byly pořádány zásadně zdarma a jejich hlavní ideou byla ničím 

nekontrolovaná a nespoutaná zábava (Beaufort 2007, s. 10). Davidová popisuje freetekno 

jako „amatérskou a nekomerční záležitost“. Hudba je zde podle ní „tvrdší a také celkový 

image aktérů je jiný – drsnější, méně ‚nablýskaný‘“ (2003, s. 71). Ti, kdo chodí na 

freeparty, podle ní „nechodí na klasické [klubové] party, cítí k nim despekt a odsuzují 

jejich komerčnost. […] Odsuzují také konzumní způsob života většinové společnosti, [a] 

jsou tedy spojeni nejen stylem zábavy, ale i životním stylem jako takovým“ (ibid). 

Místy, kde se tyto události většinou odehrávají, nejsou žádné koncertní síně ani 

zaplněné hudební kluby, ale staré výrobní haly zavřených fabrik, opuštěné vojenské 

                                                 
2 V zahraniční literatuře se často uvádí zkratka EDM (Electronic Dance Music), resp. EDMC (Electronic 

Dance Music Culture), které v textu dále používám. 

3 Zatímco v kontinentální Evropě převládá označení freetekno party, resp. freeparty, v anglosaském světě 

se běžně používá termín rave party. Odtud také pojem raver, užívaný pro označení pravidelného účastníka 

těchto událostí.  
  



 

23 

 

prostory nebo různé louky v lesích dále od lidských obydlí. Podobně ani za jejich 

organizací nestojí soukromí promotéři nebo majitelé nočních hudebních klubů, ale tzv. 

soundsystemy. Jedná se o relativně volné a svobodné kolektivy přátel, kteří spolu 

dohromady zajišťují materiální i hudební stránku akce – zajištění prostoru, dovezení  

a zapojení aparatury, hudební produkci, provoz baru, vizuální projekci aj. Lidé ze 

soundsystemů většinou osobně vlastní veškerou techniku potřebnou pro pořádání svých 

party, jako je zařízení pro produkci elektronické hudby, zesilovače, reproduktory, světla, 

potřebnou dekoraci nebo kompletní vybavení pro chod baru. Pomocí dodávek nebo 

nákladních aut a přenosného zdroje elektrické energie v podobě dieselového agregátu 

jsou (podobně jako světští pouťaři) schopni pořádat tyto události prakticky kdekoli. 

Soundsystemy tak de facto fungují jako určité autonomní, mobilní, hudební a zvukové 

komunity (Beaufort 2007, s. 11; srov. St John 2003, s. 73). 

Ideály freeparties vycházejí z tzv. DiY culture (Do it Yourself), podle které je 

každý účastník těchto událostí zároveň i jejich spolutvůrcem. Jelikož členové 

jednotlivých soundsystemů navíc během party vystupují navenek víceméně anonymně, 

neměl by zde být nějaký výraznější prostor pro konstrukci DJských superhvězd, které 

jsou jinak charakteristické pro komerční klubové akce, ale ani jiného druhu autority (Ott 

a Herman 2003, s. 255-256). Jak poznamenává Green, během těchto událostí dochází  

k „překročení a rozpuštění hranic mezi účinkujícími a publikem“ (2001, ns). White zase 

tvrdí, že oproti autoritativnímu vertikálnímu způsobu organizace, charakteristickému pro 

naši západní kulturu, je pro rave kulturu specifický horizontální způsob, založený na 

hodnotách jako jsou „komunita“, „konsenzus“, „kooperace“, „komunikace“ a „intuice“ 

(1993, ns). 

Celá řada zahraničních autorů hovoří o kultuře DiY jako o jedné z důležitých 

kontrakultur 90. let minulého století a počátku nového milénia. George McKay na ni 

například ve svém často citovaném sborníku DiY Culture: Party and Protest in Ninetie´s 

Britain (1998) nahlíží jako na stěžejní protestní hnutí mladých z 90. let v Anglii. McKay 

definuje kulturu DiY jako „okolo mladých soustředěný a na mladé zaměřený shluk zájmů 

a praktik souvisejících se zeleným radikalismem, politikou přímé akce a novými 

hudebními a zvukovými zážitky a zkušenostmi“ (ibid, s. 2). Chápe ji přitom do značné 

míry jako pokračovatele předchozích britských „momentů kulturní resistence“, jako byl 

punk ze 70., resp. anarchopunk z 80. let 20. století. Na rozdíl od jejich ryze protestního 



 

24 

 

charakteru však u kultury DiY spatřuje zcela zásadní rozdíl v její snaze aktivně „něco 

udělat“ (ibid, s. 4). Tato často relativně spontánní akce přitom může nabývat mnoha 

různých forem „od uspořádání freeparty, až po založení dlouhodobého protestního 

kempu, od hromadného srocování a blokace různých míst, až po vydávání a distribuování 

alternativního tisku, od objíždění znovuoživených letních festivalů se svým vlastním 

osobitým vzkazem, až po tak spektakulární a mediálně přitažlivé kaskadérské kousky, 

jako je vylézt na Big Ben“ (ibid).  

Jak popisuje Dearling (1998), ve Velké Británii vznikla na počátku 90. let 

v souvislosti s kulturou DiY celá řada různých aktivistických spolků a soundsystemů, 

jejichž někteří členové se po přijetí kontroverzního zákona Criminal Justice Act, který 

byl namířen proti pořádání podobných událostí, rozjeli po vzoru tzv. New Age Travellers 

ve svých obytných dodávkách pryč z Britských ostrovů a zaseli tak semínka této kultury 

dále v Evropě a ve světě. Nebyla to tedy oblast nějaké oficiální populární kultury nebo 

mainstreamové hudební produkce, nýbrž právě toto kontrakulturní prostředí „dětí 

pozdního thatcherismu“ (McKay 1998, s. 3), ve kterém se zrodil fenomén rave/freetekno 

party a odkud během 90. let minulého století expandoval dále do světa. Zatímco onen 

prapůvodní protestní étos se však z této hudební scény během času částečně vytratil, 

důraz na jistou aktivní kulturní performanci zůstal relativně zachován a může tak velmi 

dobře sloužit pro vymezení a definování celé kultury freetekno. 

 

 

3.2 Česká freetekno scéna pohledem teorie subkultur 

Do ČR se fenomén freetekno dostal v polovině 90. let 20. století a zejména mezi 

mladými lidmi zde myšlenka pořádat si své vlastní taneční party padla na velmi úrodnou 

půdu. Celý fenomén si tak během několika let získal relativně velké množství stoupenců 

a podle řady autorů, kteří se u nás v minulosti touto problematikou zabývali z odborného 

hlediska, se v ČR postupem času v rámci této hudební scény zkonstruovala dosti svébytná 

a originální subkultura (Drahokoupilová 2005; Kočandrle 2010; Segeš 2016; Slačálek 

2011; Smolík 2010). 

Drahokoupilová (2005) ve své práci o freetekno subkultuře uvádí, že její „hlavní 

filozofie“ by se dala shrnout pod pojmy „svoboda“ a „protest“. Na jedné straně se podle 

ní „lidé během freetekno party odpoutávají od svých běžných statusů, které jsou jim jinak 
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vlastní ve [vnější] strukturované společnosti, a zažívají tak pocit jakési opravdové vnitřní 

svobody“, na straně druhé pak stojí „odpor vůči majoritnímu systému, [který] je základní 

myšlenkou celé freetekno scény“ (ibid, s. 28). Na první pohled by se tak mohlo zdát, že 

autorka nepřímo kopíruje McKayovo kontrakulturní schéma, je ale třeba říci, že jej 

zároveň i rozvíjí o pojetí apolitické, kulturně performované a přímo zakoušené 

„svobody“, která je pro fenomén freetekno typická. 

Za zmínku zde totiž jistě stojí skutečnost, že na rozdíl od svého britského, resp. 

západního vzoru je podle autorky česká freetekno scéna jen zcela minimálně nebo možná 

vůbec nepoliticky orientovaná. Jejím stěžejním a de facto také jediným výrazem tak 

zůstává téměř výhradně aktivní pořádání a účastnění se různých freetekno událostí. Jistá 

forma aktivistické politické orientace sice podle ní možná existovala v samých počátcích 

české freetekno scény, kdy „ještě lidé vycházeli z anarchistických ideálů a revolta jim 

byla vlastní“ (ibid, s. 29-30). Oproti tomu ale „dnešní mladé ‚technaře‘“ podle ní „politika 

příliš nezajímá, důležitější je pro ně zábava a pohodová atmosféra, kterou jim (free)tekno 

zajišťuje. […] Hesla propagující rezistenci vůči systému tak sice dnešní freetekno scénou 

proplouvají, občas se i objeví na (dekorativních) plachtách různých soundsystemů, jsou 

už ale spíše jen ikonami“ (ibid).  

Na rozdíl od svého západního vzoru je tedy česká freetekno scéna “primárně 

apolitická” (Beaufort 2007, s. 39). To do značné míry koresponduje s tvrzením Slačálka, 

podle kterého její subverzivní postoj, je-li vůbec přítomen, spočívá mnohem spíše  

v ignoranci většinového sociálního řádu, nežli v otevřeném konfliktu s ním (2011, s. 89). 

Slačálek proto umísťuje základní osu hodnot freetekno subkultury podél pojmů 

„autonomie“, „technologie“, „hédonismus“ a „spiritualita“ (ibid, s. 89-93). Technařské 

pojetí autonomie podle něj koresponduje s konceptem dočasné autonomní zóny Hakima 

Beye (2004). To znamená s pojetím freetekno party jako přechodných „pirátských utopií“ 

(ibid, s. 3), tedy „ostrůvků nekontrolované svobody, sounáležitosti a radosti“ (Slačálek 

2011, s. 89).  

To je podle něj umožněno na jedné straně poměrně úzkým „propojením moderní 

technologie s přírodou“, kdy během těchto událostí dochází ke kompletnímu přetvoření 

určitého původního místa ve zcela nový prostor konkrétní party, na straně druhé pak 

„rovnostářskou“ povahou party samotných, kdy se „v jednom prostoru setkají lidé 

z různých sociálních prostředí, neoddělují je překážky a hierarchie se zde nastavují, 
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pokud vůbec, pak zcela nově“ (ibid, s. 90-91). To vše navíc zastřešuje „extrémní podoba 

hédonismu“, ztělesněném v „několikadenní kolektivní snaze často spojené s užíváním 

drog“ (ibid, s. 92). Podle autora je totiž namísto „hédonismu jakožto racionálního doplňku 

všedního života společnosti“, v rámci freetekno subkultury „ideálem hédonismus do 

značné míry bez omezení“ (ibid). Hlavní rozdíl mezi hédonismem většinové společnosti 

a hédonismem freetekno subkultury pak spatřuje zejména v originálním „spojení 

kolektivního konzumu se specifickým typem individualizované spirituality“. Právě 

„kombinace lidské blízkosti, repetitivní hudby a drog je totiž často zdrojem zážitků 

popisovaných ve spirituálních termínech“ (ibid). 

Podle Slačálka sice freetekno scéna v ČR představuje svým způsobem “hudební 

subkulturu”, „hudba však pro ni není jejím nejpodstatnějším vymezením“. „Určující je 

formát akce, tedy zvolený prostor a dodržování určitých pravidel“ (ibid, s. 93). Dalo by 

se tedy říci, že klíčovou roli zde hraje předem daná forma či struktura. Ta přitom za skoro 

25 let existence freetekno scény v ČR už několikrát změnila svou podobu. Od svých 

undergroundových počátků pro pár desítek až stovek zasvěcených, přes následnou 

popularizaci a s ní související mega akce pro X tisíc lidí, až po současné rozrůznění celé 

scény do řady různých skupin a stylů. Podle Slačálka tato popularizace souvisela se 

značnou medializací celého fenoménu a v minulosti znamenala i určité omezení 

původních hodnot freetekno subkultury: „To, že [free]party přerostla komunitní rozměry, 

znamenalo z dlouhodobého hlediska zánik její specifické podoby a atmosféry. […] Právě 

medializace znamenala ono ‚spatření‘ dočasné autonomní zóny, které ji zároveň 

proměnilo, vneslo do ní prvky, které ji znemožnily být dále ‚autonomní‘“ (ibid, s. 96). 

V podobném smyslu se v minulosti vyjadřoval i Kočandrle (2010), který se ve své 

práci zaměřil na částečnou migraci fenoménu freetekno z ČR do zahraničí. Kočandrle na 

problematiku freetekna aplikoval koncept rhizomu, který představuje základní teoretický 

princip tzv. nomadologie autorského dua Deleuze a Guattari z jejich díla Tisíc plošin 

(Deleuze a Guattari 2010). Freetekno scéna podle něj funguje jako decentralizovaná  

a nomádská síť různých „podzemních oddenků“, jež mohou nezávisle na centru svého 

původu založit novou „linii úniku“ a expandovat tak do nového prostoru, ve kterém pro 

své původní záměry naleznou příhodnější podmínky (Kočandrle 2010, s. 29-30). To je 

umožněno paralelní existencí různých „asignifikantních zlomů“ (Deleuze a Guattari 

2010, s. 16), díky nimž se rhizom může i přes nepřízeň okolí dále šířit: „‘Princip 
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asignifikantních zlomů‘ funguje jako obranný mechanismus proti příliš ‚signifikantním 

řezům, které struktury oddělují, […] rhizom může být zlomen na jakémkoli místě, bude 

se však rozvíjet dál podél některé ze svých linií a podél linií jiných‘“ (Deleuze a Guattari 

1996, s. 9, cit. dle Kočandrle 2010, s. 32; srov. Deleuze a Guattari 2010, s. 16).  

Těchto asignifikantních zlomů v historii české freetekno scény Kočandrle spatřuje 

hned několik. Asi nejzásadnější je ale spojen s událostmi kolem posledních dvou ročníků 

zmíněné technoparty CzechTek. Poté, co byl v roce 2005 tento neoficiální hudební 

festival policií násilně ukončen a v následujícím roce umístěn do hlídaného vojenského 

prostoru a v těchto mezích nově legalizován, se totiž část české freetekno subkultury 

začala vydávat „na cesty“ a pořádat tak své party v zemích dále na východ Evropy, kde 

byl dosud tento fenomén neznámý, a kde k tomu byly i příhodnější podmínky. Místo toho, 

aby se tedy freetekno scéna usadila, formou rhizomu se naopak rozmnožila a začala 

exponenciálně růst někde jinde (Kočandrle 2010, s. 41). To do značné míry odpovídá 

Slačálkovu tvrzení, že „dočasná autonomní zóna existuje sama pro sebe jako prostor, 

který není pozorován. Jakmile je [ale] spatřena, mělo by to znamenat její konec – namísto 

střetu či hledání modu vivendi se systémem by se měla přeskupit a vzniknout 

nepozorována někde jinde“ (2011, s. 89).  

Kočandrle staví tento „asignifikantní zlom“ do souvislosti s teorií subkultur Dicka 

Hebdiga z birminghamského CCCS. Podle Hebdiga mladistvé subkultury vytvářejí ve 

společnosti tzv. „nepřirozený zlom“, tedy jakýsi dočasný „sémantický nepořádek“ (2012, 

s. 139-142). Tento jejich subverzivní potenciál je však pod vlivem různých společenských 

procesů následně majoritní společností neutralizován formou „integrace“ jejich 

„subkulturního stylu“ (ibid, s. 142-152). Ten přitom do té doby představoval jejich zcela 

klíčový, konstitutivní a zároveň i distinktivní prvek. Podle Kočandrleho to ale vypadá, že 

freetekno subkultura této integraci částečně odolává, a to právě díky její rhizomatické 

povaze (2010, s. 30-41). Ta ji totiž umožňuje plynule se přeskupovat, a vytvářet tak zcela 

nové linie úniku a s nimi i nové oddenky, na kterých zase dočasně vyrostou úplně nové 

autonomní hlízy. 

Kočandrleho analýza jistě představuje o poznání dynamičtější úhel pohledu, nežli 

nabízejí výše uvedené texty Drahokoupilové nebo Slačálka. Ani on však zcela neopouští 

pojetí freetekno scény jako do značné míry specifické a signifikantní subkultury. Zdá se, 

že jako relativně svébytnou subkulturu u nás freetekno scénu chápe celá řada 
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zainteresovaných autorů. Dalo by se dokonce říci, že co se diskursu o freeteknu týče, 

subkulturní teorie u nás tvoří zcela dominantní teoretický rámec pro jeho studium. Tím 

se trochu lišíme od prostředí zahraničních autorů, kteří se naopak snaží klasickou 

subkulturní teorii z dílny CCCS v drtivé většině případů přehodnotit a často ji postupují 

značné kritice. 

Podle australského antropologa Grahama St Johna (2003) mohla například 

klasická subkulturní teorie možná relativně dobře posloužit při analýze původní britské 

protestně orientované rave kultury z počátku 90. let, nepostačí nám však již při analýze 

různých současných globálních post-rave sociálních formací, do kterých se tento 

fenomén během let vyvinul. St John proto ve své analýze rave/freetekno kultury vychází 

především z Maffesoliho koncepce novodobých kmenů, pomocí které se snaží „nahradit 

subkulturu jako heuristickou pomůcku“, když tvrdí, že současné „post-rave techno 

kultury mají neo-tribální povahu“ (ibid, s. 65). Tyto novodobé „techno kmeny“, jež 

mohou představovat například jednotlivé soundsystemy, jsou totiž podle St Johna 

„propojeny v alternativní techno-kulturní síť“, v níž „každý její jednotlivý uzel 

reprezentuje možnou sounáležitost s dočasným techno-nomádstvím“, a „dosahuje své 

plné exprese“ právě díky konkrétnímu „techno-festivalu“ nebo také „karnevalu protestu“ 

(ibid, s. 72). Tyto techno-festivaly přitom (podobně jako Slačálek) s odkazem na Hakima 

Beye charakterizuje jako dočasné autonomní zóny, tedy jako „charakteristicky rozvratné, 

rozkladné a dekomodifikované taneční události v prostoru“ (ibid, s. 74). Síť, kterou tyto 

novodobé techno kmeny utváří, je pak podle něj právě ona kultura DiY, kterou McKay 

popisuje jako hlavní britskou kontrakulturu 90. let – jako „nehierarchickou, sociálně 

spravedlivou, ekologicky udržitelnou, dobrovolnickou kulturu s důrazem na lidská 

práva“ (McKay 1998, cit. dle St John 2003, s. 65). Samotná „techno-rave kultura“, která 

z ní vychází, je pak podle St Johna často „nejednoznačná, decentralizovaná a nomádská“, 

a jelikož „nemůže být zcela poznána ani zkontrolována, její aktéři neustále aktivně 

vzdorují svému úplnému ovládnutí“ (2003, s. 74). 

 

 

3.3 Rituální aspekty freetekno party 

Pakliže v českém prostředí představuje dominantní rámec pro studium fenoménu 

freetekno klasická subkulturní teorie, v zahraniční literatuře zůstávalo dlouhou dobu 
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paradigmatickým zdrojem McKayovo kontrakulturní pojetí těchto událostí jako svým 

způsobem nové formy politiky přímé akce. To se postupně změnilo zhruba po roce 2000, 

kdy začalo docházet k masivnímu rozvoji této hudební scény a s ní souvisejících 

hudebních žánrů po celém světě. Zatímco McKayovo kontrakulturní schéma totiž 

skutečně mohlo vcelku dobře objasnit podmínky vzniku tohoto fenoménu v období 

pozdního thatcherismu ve Velké Británii, neobjasní už tak dobře jeho další apolitický 

rozvoj, migraci do světa ani současnou globální popularitu. Ryze kontrakulturní pojetí 

těchto tanečních událostí totiž bohužel staví do pozadí některé jejich neméně důležité 

spirituální aspekty, na jejichž socio-kulturní rozměr bych se v této práci rád zaměřil. 

Předně je nutné si uvědomit, že co se studia fenoménu freetekno týče, existuje zde 

poměrně zásadní rozdíl oproti studiu jiných hudebně orientovaných skupin, jako byli 

např. hippies, punks či skinheads, jejichž základní hodnoty, cíle i tužby byly často 

obsaženy již v textech písní jejich kultovních hudebních skupin. Oproti tomu elektronická 

taneční hudba je mnohem spíše než na lyrice a melodii postavená na monotónním rytmu, 

harmonii a kontinuitě během celé noci. Co se konkrétních hudebních stylů a žánrů týče, 

je navíc freetekno scéna dosti heterogenní. Hudba sama o sobě zde již neznamená 

jednotící prvek a její význam je tak postižitelný jen v rámci širšího kontextu celé taneční 

party. Podle Reynoldse je proto při studiu rave kultury nutné „posunout náš pohled od 

toho, co hudba znamená, k tomu, jak ve skutečnosti funguje“ (1998, s. xix). Pokud tedy 

chceme pochopit podstatu této hudební scény a její vztah k dominantní sociální struktuře, 

je třeba se z holistického hlediska zaměřit na celý fenomén freetekno party jako na svým 

způsobem svébytný a celistvý komplex vztahů, kde hudba neoddělitelně souvisí 

s činnostmi, jako jsou tanec a užívání různých omamných látek. 

Gaillot hovoří ve své knize Multiple Meaning Techno (1999) o těchto hudebních 

a tanečních událostech jako o „artistické a politické laboratoři okamžiku“. „Esenciální 

mód“, který spojuje jejich účastníky dohromady, totiž podle něj existuje právě a jedině 

„v aktualitě těchto tančících těl a nemusí být tedy zakotven v žádné dlouhodobější 

komunitě nebo jiném faktu, kromě tohoto konkrétního sdíleného momentu“ (ibid, s. 23-

24). Právě na jistou situační kolektivní identitu, která bývá pro tyto události často 

příznačná, se ve svém textu zaměřil i Jordan (1995). Používá pro to další koncept z dílny 

Deleuze a Guattariho nomadologie, a to představu tzv. těla bez orgánů (2010, s. 41). 

Podle Jordana totiž tuto kolektivní identitu „rave-stroje“ skládajícího se z multiplicity 
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tančících těl nelze nikdy zcela zachytit v běžných kontradiktivních pojmech každodenní 

struktury a agency (1995, s. 128-132). Tělo bez orgánů naopak referuje mnohem spíše 

k transcendentní rovině lidského těla. Není opozitem těla složeného z jednotlivých 

orgánů, ale těla jako strukturovaného organismu: „To znamená nezformované, 

neorganizované, nestratifikované či destratifikované tělo a všechno to, co po takovém 

tělu teče, submolekulární a subatomární částice, čisté intenzity, prefyzikální a previtální 

volné singularity“ (Deleuze a Guattari 2010, s. 55). Taneční rave tělo bez orgánů je podle 

Jordana výrazem relativně nediferencovaného stavu, který se během samotné party 

konstituuje mezi jejími aktéry, a který podporuje vzájemné propojení jejích různorodých 

prvků: „Tento stav nediferencovanosti je [vlastně] kolektivním deliriem produkovaným 

tisíci lidmi, kteří společně spojují drogy s tancem, hudbu s tancem, tanec s drogami, 

drogy s časem, čas s hudbou, a tak dál, čímž postupně konstruují stav blouznění a tělo 

bez orgánů. Jak potom postupně všechna spojení a funkce tanečního stroje ustupují 

jednoduchým intenzitám pocitů, stává se delirium nesubjektivním a vláčným“ (1995,  

s. 130). 

Vzájemné propojení hudby, tance, drog a jisté kolektivní identity v minulosti 

vedlo řadu autorů k pojetí těchto hudebních a tanečních událostí jako relativně nové 

formy současné postmoderní kvazi-religiozity (Olaveson 2004; Gauthier 2004; St John 

2004b). Podle jiných zase tyto taneční večírky představují současný archetypální projev 

různých přechodových rituálů, jaké známe z celé řady kmenových a předindustriálních 

společností (Hutson 1999; Tramacchi 2004; Winkler 2006; Zeman 2009). Winkler (2006) 

se ve své práci zaměřil na transformační potenciál různých vědomí pozměnujících látek, 

které k freeteknu neodmyslitelně patří, zejména pak LSD. Na základě paralel s užíváním 

podobných omamných látek v rámci iniciačních rituálů různých kmenových společností 

(ibid, s. 12-14) nakonec uzavírá, že freetekno představuje jakousi „zmutovanou [sic] 

formu těchto rituálů“ (ibid, s. 45). 

Na paralelách těchto celonočních tanečních večírků s různými šamanskými 

rituály staví Hutson (1999). Používá k tomu výše zmíněnou a mezi výzkumy elektronické 

taneční hudby hojně využívanou teorii liminality a spontánní communitas Victora 

Turnera. Podle Hutsona totiž aktéři těchto událostí „s pomocí DJ [kterého nazývá 

‚technošamanem‘], tance a světel podnikají celonoční cestu do primitivního ráje, kde je 

opuštěna jejich individualita a dosaženo stavu communitas. […] v takové destinaci 
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nacházejí svět harmonie, rovnosti a vzájemné solidarity“ (ibid, s. 71). Z tohoto hlediska 

mají podle něj podobné události poměrně výrazný „terapeutický efekt“ (ibid)  

a představují tak určitou „formu sociálně produkované spirituální léčby“ (ibid, s. 53).  

V podobném smyslu hovoří i Tramacchi (2000) ve svém výzkumu rave party 

v australské buši o významu přímé zkušenosti „psychedelických communitas“ (ibid,  

s. 210). Podle Tramacchiho se totiž lidé během party „pod vlivem různých omamných 

látek, hudby a extatického tance jednoduše stávají více člověkem“ tak, aby se „eventuelně 

v pondělí ráno mohli opět zapojit do svého místa ve společenské struktuře“ (ibid). Podle 

Tramacchiho se tak v případě jím popisovaných bush doofs jedná o soudobou analogii 

tradičních kmenových rites de passage, během které dochází k obdobné kumulaci 

sociální energie, překročení ega, a tím i k dosažení finálního stavu, jímž je spontánní 

communitas (2004, s. 140). 

Na Turnerově teorii rituálu, liminality a spontánní communitas ve své práci 

z velké části staví i St John (2004b, 2008). Podle St Johna zapadá fenomén rave party do 

konceptu toho, co nazývá obdobím „post-tradiční zbožnosti“ či také „neo-pohanství“ 

(2004b, s. 20). Tuto svým způsobem novou formu religiozity přitom definuje mimo jiné 

právě i skrze Turnerův koncept liminality, když pro různé sociální útvary, vzniklé na 

základě těchto tanečních událostí, navrhuje označení „techno-communitas“ (St John 

2004b, s. 29). Tyto události tak podle něj představují „prostor společné liminality“, kde 

jejich účastníci „zažívají bezprostřední rozrušení sociokulturně mediovaných 

diferencí…“ (ibid) „…v místě, které není místem, a v čase mimo čas“ (Turner 1983,  

s. 103, cit. dle St John 2004b, s. 29). 

St John zde navazuje na Turnerovo rozlišení mezi běžnou sociální strukturou a 

antistrukturou. V rámci tohoto ze své podstaty ambivalentního postavení, kdy se účastníci 

party nacházejí do značné míry mimo rámec dominantní sociální struktury, mohou totiž 

podle St Johna dosahovat a zakoušet svým způsobem rozličné formy svobody. Freeparty 

totiž svým aktérům „na jedné straně umožňují osvobození od jejich každodeních obav a 

závazků“, které jsou jinak spojené s běžným životem ve vnější strukturované společnosti, 

a „na straně druhé poskytují prostor pro kontextualizaci svobody k experimentování a 

objevování různých nových sociálních a psychologických teritorií“ (St John 2004b,  

s. 36-37).  
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Tento osvobozující potenciál rave party však podle St Johna nemusí být přítomen 

vždy ve stejné míře. Zdá se totiž, že relativně menší a často i komunitní DiY party, 

umožňují svým aktérům mnohem výraznější oproštění od morálních a jiných 

normativních závazků, pocházejících z oblasti dominantní sociální struktury, než jejich 

oficiální, masové, klubové a komerční protějšky (ibid, s. 37). Zatímco v rámci tradičních 

rave/freetekno party se tak podle St Johna poměrně výrazně manifestují principy jinak 

známé z kmenových rituálů přechodu, v případě různých klubových a komerčních akcí 

se už mnohem spíše jedná o „karnevalovou“ performaci, domestikovanou 

mainstreamovou společností (ibid, s. 33).  

Je tedy možné, že zatímco v souvislosti s často velice spontánními a komunitními 

DiY freeparty můžeme skutečně hovořit o existenciálních communitas ve smyslu 

Turnerovy antistruktury, v rámci jejich oficiálních a ze strany dominantního sociálního 

řádu často také institucionalizovaných klubových a komerčních protějšků se už mnohem 

spíše jedná o communitas normativní, které jsou naopak pevnou součástí mainstreamové 

sociální struktury. Logickou otázkou, na kterou se pokusím odpovědět v následující 

empirické části této práce zůstává, do jaké z těchto dvou kategorií by bylo možné 

současné freetekno party zařadit. Do jaké míry se skutečně jedná o určitou formu 

spontánní rituální performace, která by ze svého principu „stála mimo“ rámec vnější 

normativní sociální struktury, a nakolik je již naopak tato performace většinovou 

společností normativizována a integrována do formy domestikované volnočasové 

aktivity. Domnívám se totiž, že právě odpověď na ni by nám mohla pomoci objasnit 

některé důležité aspekty vztahu mezi současnou freetekno scénou a sociálním řádem 

většinové společnosti. 
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4 METODY 

Moje rozhodnutí zkoumat fenomén freetekno party z perspektivy vědecké 

disciplíny sociální a kulturní antropologie do značné míry předurčilo výběr vhodné 

metody sběru dat. Vedle studia odborné literatury je proto základním zdrojem dat pro 

mou argumentaci kvalitativní etnografický terénní výzkum (Hendl 2016, s. 118-127), 

který jsem v rámci této hudební scény realizoval. Základní jednotku analýzy, tedy 

výchozí etnografický „mikro“ vzorek, pak pro mne představuje český soundsystem 

Kinetix, s jehož členy se znám již patnáct let, a kteří ochotně zaujali roli mých „klíčových 

informátorů“ (Hendl 2016, s. 198). Právě na základě studia jejich praxe a dílčích 

výpovědí, které se snažím doplnit o výpovědi dalších aktérů z freetekno komunity, bych 

zde rád předložil ucelený obraz české freetekno scény tak, jak se mi alespoň jako 

výzkumníkovi jeví z perspektivy tohoto jednoho konkrétního soundsystemu. 

 

 

4.1 Tři etapy výzkumu  

Vzhledem ke skutečnosti, že jsem se o problematiku fenoménu freetekno party 

zajímal i v minulosti, tak v této práci částečně vycházím i z dat získaných během mých 

předešlých pozorování. Samotný terénní výzkum, který by se dal označit jak za 

longitudinální (Bernard 2006, s. 287-288), tak i multilokální (Marcus 1995), by proto 

bylo možné schematicky rozdělit do tří na sebe částečně navazujících etap.  

První etapa probíhala v letech 2004-2006 a jejím vyústěním byla moje bakalářská 

práce (Beaufort 2007). Z mé současné pozice by se tato fáze dala charakterizovat jako 

určitý předvýzkum, během kterého jsem zkonstruoval svoje výzkumné pole, zapadl do 

studované společnosti a získal své klíčové informátory. Během této etapy jsem navštívil 

několik freetekno událostí a realizoval i rozhovory s jejich aktéry. Se soundsystem 

Kinetix jsem se také zúčastnil skoro dva měsíce dlouhé cesty po zemích jihovýchodní 

Evropy, během které se jeho aktéři aktivně podíleli na třech různých freetekno festivalech 

(tzv. teknivalech) a uspořádali i několik menších freeparty. Předběžné závěry, ke kterým 

jsem na základě tohoto pozorování došel, jsem následně po návratu do ČR ověřoval 

prostřednictvím deseti částečně standardizovaných rozhovorů (Jeřábek 1992, s. 72) 

s dalšími aktéry z freetekno komunity. 
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Druhá fáze výzkumu probíhala v letech 2011-2012 a spočívala v zúčastněném 

pozorování (Hendl 2016, s. 197) několika zahraničních freetekno událostí konajících se 

v zemích jihovýchodní Evropy, resp. Balkánu. Mým hlavním cílem bylo zaměřit se vedle 

organizačních principů i na příčiny migrace fenoménu freetekno z ČR do zahraničí. 

Zatímco během léta 2011 jsem ale cestoval v doprovodu soundsystemu Kinetix, v létě 

2012 jsem svou cestu podnikl sám. V průběhu obou cest jsem se zúčastnil několika 

událostí v Rumunsku a Bulharsku – zejména akcí RomaniaTek a BulgariaTek, a také 

jedné menší události na ostrově Lefkáda v Řecku. Vzhledem k následnému přerušení 

mého studia sice nebyly výsledky tohoto výzkumu prezentovány v žádné odborné studii, 

v této diplomové práci z nich nicméně částečně vycházím. 

Konečně třetí a pro tuto práci stěžejní část mého výzkumu se odehrávala postupně 

mezi lety 2015-2019. Hlavní těžiště této etapy představuje na jedné straně systematicky 

nadále zaznamenávaná spolupráce se soundsystemem Kinetix, na straně druhé ale i 

zúčastněné pozorování několika dalších freetekno událostí. Pro účely této práce je 

nicméně důležité zejména zúčastněné pozorování událostí soundsystemu Kinetix  

a opakovaná interview s jeho aktéry. Právě z jejich konkrétního případu totiž 

v následujícím textu primárně vycházím. 

 

 

4.2 Zúčastněné pozorování a rozhovory 

Základní technikou sběru a konstrukce dat pro mne bylo zúčastněné pozorování 

konkrétních freetekno událostí a rozhovory s jejich aktéry. Stěžejní část výzkumu pak 

spočívala v zúčastněném pozorování aktivit a událostí pořádaných soundsystemem 

Kinetix. Prostřednictvím této spolupráce mi totiž bylo umožněno nahlédnout takříkajíc 

„pod pokličku“ organizace freetekno událostí, na níž jsem se navíc mohl i sám podílet. 

Vedle pozorování samotných party jsem se tak mohl zúčastnit i dění mimo tyto události, 

jako byly například neformální porady a schůze soundsystemu, kde se řešily různé 

organizační otázky, ale také úklid skladu s technikou. Byl jsem také přítomen u procesu 

výroby nové hudební aparatury a mohl jsem přihlížet procesu budování celého 

soundsystemu. Získal jsem díky tomu mnohem větší povědomí o této hudební scéně, 

nežli bych kdy mohl získat, pokud bych zaměřil svou pozornost výhradně na prostor 

událostí samotných. 
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Podle Hendla „v průběhu zúčastněného pozorování používáme podle potřeby  

a možností všechny dostupné prostředky pro získání dat“ (2016, s. 197). Vedle samotného 

pozorování jsem tak kontinuálně prováděl i neformální rozhovory (ibid, s. 179) s aktéry 

freetekno událostí. Ačkoli měla tato interview často povahu spíše přátelských rozhovorů, 

snažil jsem se během nich odkrývat etnograficky zajímavá témata. Podle Spradleyho totiž 

etnograf často získává největší množství cenných dat právě ze zúčastněného pozorování 

a zcela běžné a přátelské konverzace, do které zahrne několik cílených etnografických 

otázek (1979, s. 58). Tematické okruhy a zaměření mých rozhovorů proto byly obvykle 

jen z části předem definované a jejich průběh by se dal označit za spíše spontánní. Snažil 

jsem se tak poskytnout svým informátorům relativní volnost a zároveň i pocit jisté 

přirozenosti. K nejzajímavějším tématům jsme se často dostali náhodou – při rozpravě na 

imrovizovaném baru na party v Rumunsku nebo za volantem nákladního automobilu 

během dlouhé cesty Ukrajinou až na Krym. Na závěr celého výzkumu jsem pak 

uskutečnil ještě 5 samostatných nahrávaných interview se členy soundsystemu Kinetix, 

které mi posloužily k upřesnění a prohloubení znalostí získaných během předchozího 

zúčastněného pozorování. Umožnily mi tak doplnit a prověřit mé dosavadní závěry. 

 

 

4.3 Postup analýzy a interpretace dat 

Zisk nových dat je samozřejmě jen jednou částí celého procesu výzkumu. Data 

sama o sobě ještě nic neznamenají, pokud nejsou patřičně analyzována a interpretována 

ve světle jim odpovídající teorie. V opačném případě by totiž výsledná studie mohla mít 

pouze formu jakési metodicky předem nezajištěné deskripce. Co se týče konkrétního 

způsobu analýzy a interpretace mnou získaných dat, víceméně jsem se inspiroval u tradice 

tzv. Manchesterské školy, když ke své analýze používám určitý druh „rozšířené 

případové metody“ (Burawoy 1998; Gluckman 1961). Vycházím přitom primárně  

z přístupu Burawoye, podle kterého „rozšířená případová metoda přináší do etnografie 

reflexivní přístup za účelem vyvození obecných závěrů z konkrétních událostí, za účelem 

posunutí se z úrovně mikro na úroveň makro a za účelem propojení současnosti 

s minulostí v souvislém očekávání budoucnosti. To vše stavějíc na základě již předem 

existující teorie“ (Burawoy 1998, s. 5). 



 

36 

 

Pro volbu této perspektivy jsem se rozhodl hned z několika důvodů. Prvním 

důvodem byl důraz, který Gluckman (1968) a jeho následovníci kladli na studium 

jednotlivých stadií sociálního konfliktu, v kontrastu s následným obdobím relativní 

společenské stability, jakožto na základní metodickou pomůcku při studiu sociální 

změny. Právě Gluckmanovým důrazem na konflikt jako na svým způsobem klíčový 

prvek při konstituci lidské společnosti, jsem se totiž v této práci nechal částečně 

inspirovat. Od toho se odvíjí i můj druhý důvod, jímž byl důraz teoretiků Manchesterské 

školy na diachronní perspektivu. Na rozdíl od některých mých předchůdců, kteří často 

pomocí metody „ideálních typů“ ze synchronního hlediska popisovali freetekno scénu 

jako do značné míry harmonickou a idealizovanou subkulturu, bych se totiž v této práci 

chtěl právě skrze analýzu různých společenských konfliktů zaměřit spíše na transformaci 

celého fenoménu a tím pádem i na formu jeho sociální a kulturní změny. Vycházím zde 

přitom opět převážně z přístupu Burawoye, který na rozdíl od Gluckmana nenazírá na 

konflikt jako na přirozený výraz exprese jednotlivých lidských společností, nýbrž jej 

mnohem spíše považuje za konkrétní důsledek působení různých makro-sociálních sil 

(Tavory a Timmermans 2009, s. 5). Právě díky tomuto úhlu pohledu se totiž mohu 

mnohem snáze dostat i k otázkám proměnlivého vztahu freetekno scény k sociálnímu 

řádu většinové společnosti, které jsou podle mého názoru pro transformaci fenoménu 

freetekno party klíčové. 

Konečně třetím a zároveň i nejdůležitějším důvodem je specifické pojetí 

samotného etnografického případu či vzorku, které můžeme v různých pracích z dílny 

Manchesterské školy nalézt. Existuje zde totiž závažná otázka, a to do jaké míry lze 

vlastně mnou používaný výzkumný vzorek vztáhnout a zobecnit na celý studovaný 

fenomén, a do jaké míry je naopak pouze jeho lokální variantou. Jak poznamenává 

Mitchell (1956), neexistuje totiž žádné statistické pravidlo, které by prokázalo, že námi 

vybraný případ byl skutečně typický a reprezentativní, a že tak může skutečně fungovat 

jako zobecnitelná analytická jednotka. Konkrétní případ podle něj může nabývat 

relevance pouze a jedině tehdy, když je identifikován na pozadí nějakého širšího a obecně 

platného teoretického principu (ibid). Podobně i podle Burawoye tak během samotného 

procesu výzkumu vždy „začínáme s naší oblíbenou teorií, ale místo jejího potvrzení 

většinou nalézáme spíše její vyvracení, což nás postupně vede k jejímu dalšímu 
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prohlubování. Místo vytváření nové zakotvené teorie, tak mnohem spíše rozpracováváme 

teorie již existující“ (1998, s. 16). 

Podobně i mým cílem v této práci proto není vyvinout teorii novou, takovou, která 

by uspokojivě vysvětlovala existenci a transformaci fenoménu freetekno party v ČR, ale 

mnohem spíše jeho analýza optikou teorií již existujících. V tomto bodě si proto dovolím 

spolu s Markem Jakoubkem parafrázovat Edgara Evanse-Pritcharda a říci, že „pokud by 

čtenář mé práce měl dojem, že jsem popisoval fakta pouze ve vztahu k jim odpovídající 

teorii a jako její znázornění, […] odpovím, že právě to byl můj záměr“ (Evans-Pritchard 

1940, s. 261, cit. dle Jakoubek 2004, s. 24). 

 

 

4.4 Situovanost a reflexe výzkumu 

Nedílnou součástí každého etnografického terénního výzkumu by měla bezesporu 

být i metodologická reflexe samotného antropologa vůči jím studované společnosti. Podle 

Touška je reflexivita „vědomou kritikou sociální a historické podmíněnosti poznání, které 

by se měl každý sociální vědec neustále a vědomě podrobovat“ (Toušek 2015, s. 7). 

V rámci této reflexe by zde proto měla být představena i moje vlastní situovanost vůči 

zkoumanému fenoménu. To přitom platí tím spíše, že jsem se studovaným fenoménem 

přišel do styku již o něco dříve, než jsem se mu začal cíleně věnovat z odborného 

hlediska, jsem v něm částečně osobně angažován a mezi samotnými aktéry freetekno 

událostí mám navíc i řadu osobních přátel. 

Poprvé jsem se s fenoménem freetekno party setkal v roce 1999 během svých 

studií na gymnáziu. Český soundsystem NSK tehdy na louce nacházející se nedaleko 

domu mých rodičů uspořádal freeparty za účelem oslavy tzv. „noci pálení čarodějnic“. 

Tento můj prvotní zážitek ve mně zanechal poměrně silnou zkušenost. Přestože se úplně 

nejednalo o mnou až tak preferovaný způsob trávení volného času, spíše ze zvědavosti 

jsem v následujících letech navštívil i několik dalších freetekno událostí, včetně mediálně 

známé technoparty CzechTek. To bylo v době po přelomu tisíciletí, kdy jsem již končil 

svá studia na gymnáziu a kdy popularita tohoto fenoménu v ČR začala prudce stoupat. 

Když jsem pak krátce na to nastoupil na studia sociální a kulturní antropologie v Plzni, 

bylo studium tohoto relativně zvláštního fenoménu mou prvotní volbou. Dosti k tomu 

přispěl i fakt, že jsem začal bydlet na jednom studentském bytě s člověkem přezdívaným 
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Tofi, který se na pořádání těchto událostí sám výrazně podílel, a který začal ochotně 

fungovat jako můj první klíčový informátor. Seznámil mne navíc i s dalšími aktéry 

z Kinetix soundsystemu, se kterými od té doby úzce spolupracuji. 

Z odborného hlediska jsem se tak začal tímto fenoménem zabývat po roce 2004  

a mou pozornost od té doby s přestávkami poutá vlastně dosud. Během této doby se také 

podstatně změnil můj status z relativního outsidera směrem k příslušnosti ke studované 

komunitě. Jelikož jsem se přímo podílel i na konkrétních činnostech spojených 

s pořádáním těchto tanečních večírků, zejména na obsluze baru a dopravě potřebné 

techniky, stal se ze mě postupně jakýsi externí člen tohoto soundsystemu. Moji pozici ve 

vztahu ke studované společnosti tak asi nejlépe vystihuje pojem „halfie“ (Abu-Lughod 

1991), který se vztahuje k etnografům se smíšenou kulturní identitou. Co se týče poměrné 

účasti na celkovém dění na poli této hudební scény, dala by se pak charakterizovat rolí 

„účastníka jako pozorovatele“ (Hendl 2016, s. 195). Na druhou stranu je ale třeba zde 

zmínit, že pro většinu aktérů freetekno událostí jsem po celou dobu výzkumu 

představoval spíše „úplného účastníka“ (ibid). To přitom podle mého názoru nebylo nijak 

na škodu. Antropolog by měl svým způsobem zapadnout do jím studované společnosti a 

to, že se mi to z pozice polovičního člena jednoho českého soundsystemu povedlo, tak 

považuji jednoznačně za přínos. Pro ukázku si zde dovolím uvést následující příklad. 

Můj vstup do komunity byl ve své době poměrně usnadněn tím, že jsem si opatřil 

dodávku. Jednalo se o obytný model VW T3, který bohužel nepojmul příliš mnoho 

nákladu a byl proto také jako „hippie-mobile“ častován úsměšky ostatních členů Kinetix 

soundsystemu. To se změnilo v době, kdy jsem si pořídil podstatně větší nákladní 

automobil s pohonem 4x4. Můj subkulturní kapitál tehdy slovy Sarah Thornton (1995) 

rapidně vzrostl. Nejenže jsem byl schopný převážet náklad. V případě offroad automobilů 

a zejména těch nákladních se totiž jedná o jakýsi „technařský“ ideál, pomocí kterého lze 

dojet až za pomyslný horizont vymezený prostorem a událostmi běžného dne a tam 

uspořádat ze strany majoritní společnosti ničím nerušenou party. Jak ve své práci ukázala 

Houdková, dodávka navíc může být i relativně výrazným zdrojem subkulturní identity, a 

tedy znakem příslušnosti k freetekno komunitě (2008, s. 56).  

Toho jsem využil hlavně během druhé etapy svého výzkumu, kdy jsem cestoval 

sám bez podpory aktérů z Kinetix soundsystemu. Moje příslušnost k tomuto kolektivu  

a tím pádem i k celé freetekno scéně totiž byla obsažena a svým způsobem se i zrdcadlila 
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již v mém konkrétním vztahu k tomuto obytnému autu. Je tedy dost možné, že právě díky 

tomu, že jsem vlastnil tento automobil, jsem neměl problém zapadnout i mezi aktéry 

z jiných soundsystemů, se kterými jsem takto během léta 2012 procestoval velkou část 

jihovýchodního Balkánu. Šlo přitom o skupinu lidí, které jsem do té doby téměř neznal  

a se kterými jsem se setkal víceméně náhodou při odjezdu z výročního teknivalu  

v Rumunsku. Jednali se mnou ale způsobem, jako bychom se navzájem znali již roky. 

Část z nich pocházela z ČR a část ze zahraničí. Během následující cesty, která trvala déle 

jak měsíc, většina z nich ochotně zaujala roli mých informátorů a podělili se tak se mnou 

i o cenné informace a zkušenosti. Bylo mi tak umožněno nahlédnout i do pomyslné 

„kuchařky“ z dílny jiných soundsystemů a tím i prověřit, na kolik mohou být mé 

předběžné závěry, získané převážně na základě spolupráce s Kinetix, zobecnitelné na celý 

zkoumaný fenomén a nakolik představují pouze jeho lokální variantu. 

 

 

4.5 Etické otázky výzkumu  

Na závěr této metodologické kapitoly je třeba se zmínit i o etickém rozměru mého 

kontaktu s freetekno komunitou. V rámci každého výzkumu by si měl výzkumník vedle 

otázky o praktické využitelnosti jeho bádání položit i otázku o jeho důsledcích. Pro 

výzkum sociálně vědní to platí tím spíše, že se týká konkrétních aktérů a kromě osvěty 

může mít i negativní dopad na jejich životy. Obzvláště u hlubších kvalitativních terénních 

výzkumů je proto důležité, aby nedošlo k nějakému poškození, či dokonce ohrožení 

samotných informátorů, resp. antropologem studované skupiny. 

Co se týče mého vlastního výzkumu ve freetekno komunitě, všichni informátoři, 

které v této práci cituji, byli obeznámeni se skutečností, že mezi nimi provádím terénní 

výzkum. Dalo by se říci, že se nad tím příliš nepozastavovali a ochotně se mnou 

spolupracovali. Naopak jsem se v některých momentech z jejich strany setkal s určitým 

nadšením, že se o tuto problematiku zajímám z odborného hlediska. Podobně jako 

v minulosti i v této práci pro jistotu změním jména všech informátorů, od kterých jsem 

nedostal svolení ke zveřejnění. To se netýká soundsystemu Kinetix a jeho členů, kteří  



 

40 

 

s odhalením své identity souhlasili a u nichž používám jejich skutečnou přezdívku, resp. 

umělecký pseudonym4.  

Další otázka vyvstává ohledně mého zúčastněného pozorování obecně. Pokud si 

totiž chci být jistý, že své informátory nijak osobně nepoškodím, budu možná nucen 

některé informace zamlčet. Jedná se například o problematiku různých omamných látek, 

která je s freeteknem neodmyslitelně spjata, a ze které z výše zmíněných důvodů zmiňuji 

jen to nejdůležitější. Podobnou situaci, kdy bych mohl aktéry freetekno komunity svým 

způsobem ohrozit a vystavit je i potenciálnímu trestnímu stíhání, představuje otázka 

nezákonného pořádání freetekno událostí bez povolení patřičných orgánů. Toto téma 

budu ve své práci nucen v některých případech zmínit a pokusím se proto filtrovat a 

anonymizovat uvedená data takovým způsobem, abych své informátory osobně nijak 

nepoškodil. Pevně však věřím, že k natolik zásadnější situaci v souvislosti s touto 

diplomovou prací nedojde. 

  

                                                 
4 Seznam informátorů je uveden na konci práce v samostatné příloze. Vedle jmen jednotlivých informátorů 

je zde zároveň uveden jejich věk, zda se jedná o mnou navržený pseudonym či skutečné jméno, příslušnost 

k soundsystemu, povolání ve společnosti, aktuální bydliště a datum uskutečnění rozhovoru. 
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5 HISTORICKO-ETNOGRAFICKÝ EXKURS 

Pokud chceme lépe porozumět současné podobě fenoménu freetekno party v ČR 

a zároveň pochopit i proměnu těchto událostí ve vztahu k dominantní sociální struktuře, 

je vedle samotné etnografické deskripce této hudební scény nutné alespoň stručně 

nahlédnout i do její historie. Takovýto historicko-etnografický exkurs, nahlížející na 

českou freetekno scénu od jejích počátků až do současnosti, totiž pomůže nejen ve 

vývojové perspektivě postihnout její základní charakteristické rysy, ale umožní zároveň 

i snáze identifikovat některé klíčové procesy, které měly vliv na její současnou podobu. 

Předně ale poskytne nezbytný schematický základ pro konceptualizaci sociální a kulturní 

změny, kterou fenomén freetekno party v ČR v minulosti prošel, a který pro jeho 

následnou analýzu a interpretaci považuji za zcela nezbytný. 

 

 

5.1 New Age Travellers, kultura DiY a UK rave 

Kořeny fenoménu rave/freetekno party můžeme hledat, jak už bylo řečeno, na 

přelomu 80. a 90. let minulého století ve Velké Británii. Matthew Collin ve své knize 

Altered State – The Story of Extasy Culture and Acid House (1997) popisuje způsob, 

jakým šel ekonomický zázrak tehdejší konzervativní vlády Margaret Tatcherové ruku  

v ruce s bezmezným individualismem a postupnou komercializací všech sfér populární 

kultury. Tomu podle něj do značné míry odpovídala i povaha tehdejší britské hudební  

a taneční scény, v té době orientované zejména okolo různých soukromých nočních 

hudebních a tanečních klubů. V kombinaci s masivním rozvojem nejrůznějších žánrů 

elektronické taneční hudby během 80. let to totiž mělo za následek její absolutní podřízení 

různým komerčním nahrávacím studiím. Pořádání tanečních house party se tak stalo 

velmi výnosným byznysem majitelů a promotérů těchto hudebních klubů, ve kterých lidé 

platili vysoké sumy za vstup na DJské superhvězdy: „Elitářství se stalo ctností, vlídné 

přijetí si člověk musel koupit a ti, kdo si to nemohli dovolit, byli vyhoštěni pryč“ (Collin 

1997, s. 54-55). 

Reynolds (1998) ve své historické monografii rave kultury uvádí, že jako reakce 

na tuto všeobecnou komodifikaci volného času a zábavy se na konci 80. let ve Velké 

Británii postupně začaly formovat skupinky lidí, kteří již nechtěli platit vysoké částky za 

vstup do soukromých nočních hudebních klubů. Podobně si už ani nechtěli nechat určovat 
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od jejich manažerů, resp. klubové ochranky, co mají vlastně poslouchat a potažmo i jak 

se během party mají chovat. Ze svých prostředků si proto nakoupili nebo případně  

i postavili svou vlastní amatérskou hudební aparaturu a na své osobní náklady začali 

pořádat své vlastní party, pro které se v Británii ustálilo označení rave party. Co se týče 

hudby, místo tradičního house zde hrálo o něco tvrdší techno a komerční kluby s vysokým 

vstupným nahradily sklepy různých squattů, opuštěná skladiště a staré letecké základny. 

Podle hesla „no money, no ego“ se pak tyto celonoční taneční večírky pořádaly zásadně 

zdarma či jen za symbolický poplatek na provoz aparatury (Reynolds 1998,  

s. 135-138).  

Zásadní zlom v konstituci této alternativní hudební scény nastal podle Reynoldse 

o několik let později. Postupující komercializace zasáhla vedle klubové scény i tradiční 

britské letní „open-air“ festivaly, jako byly Stonehenge nebo Glastonbury, které byly od 

70. let poměrně úzce propojeny s alternativními hnutími hippies a výše již zmíňených 

New Age Travellers (ibid, s. 136). Na základě společných zájmů v „tanci, drogách  

a odporu ke komodifikaci zábavy“ došlo během léta 1991 ke spojení ravers s těmito 

„anarcho-hippie travellery“ (ibid, s. 137) v tom, čemu kulturní kritik Lawren Grossberg 

přezdívá „afektivní aliance“ (Grossberg nd., cit. dle Reynolds 1998, s. 137). Tímto 

afektem přitom podle Reynoldse myslí doslova určitý „radostný pocit svobody, 

kombinovaný s představou, že svoboda nebude nikdy doopravdy svobodná, dokud se za 

ni bude muset platit“ (1998, s. 137).  

Jak Reynolds dále popisuje, původně spíše urbánní ravers, inspirováni kočovným 

stylem života New Age Travellers, postupně naložili své zvukové aparatury do obytných 

dodávek a používajíce energii z mobilních generátorů začali pořádat své party na 

nejrůznějších místech po celé Anglii (ibid, s. 136-138). Vznikly tak první mobilní 

soundsystemy jako byly Bedlam, Circus Warp, Desert Storm, nebo asi nejznámější Spiral 

Tribe. Tito „techno-travelleři“ tak víceméně převzali myšlenku mobilních soundsystemů, 

pocházející původně z 50. let z Jamajky, a v kombinaci s již zmíňenou kulturou DiY z ní 

učinili zcela centrální kategorii, resp. základní organizační princip celé rave/freetekno 

kultury. Tyto pseudo-nomádské soundsystemy tak začaly na počátku 90. let se svou 

zvukovou aparaturou křižovat území Velké Británie a na různých neobydlených místech 

pořádat často i několikadenní hudební a taneční události. Vstup na ně byl zásadně zdarma, 

a jelikož se z naprosté většiny odehrávaly ve volné přírodě a pod otevřeným nebem, kam 
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byl odkudkoli volný přístup, postupem času se pro ně ustálilo již zmiňované označení 

free (tekno) party. 

 

 

5.2 Spiral Tribe, Criminal Justice Act a britský techno-exodus 

Fenomén rave/freetekno party se stal zejména mezi mladými lidmi ve 

Velké Británii poměrně rychle dosti populárním a podle Reynoldse pro své aktéry tehdy 

rozhodně představoval více než jen hudbu, tanec a drogy: Byl to „komplexní matrix 

alternativního životního stylu, ritualizovaných představ a vzorců chování“ (1998,  

s. xviii). Zatímco „ve svých participantech ale často vyvolával pocit jakéhosi novodobého 

náboženství, z pozice mainstreamového pozorovatele představoval mnohem spíše nějaký 

zlověstný kult“ (ibid). Základní idea těchto událostí by se dala asi nejlépe shrnout podle 

hesla Spiral Tribe: „Free Party, Free People, Free Future“ (A Brief History…). Zúčastnit 

se jich mohl každý nehledě na svůj věk či sociální status. Jednalo se o „multikulturní 

‚melting pot‘ lidí tancujících na stejný beat a sdílejících známý akronym PLUR (Peace, 

Love, Unity, Respect)“ (ibid).  

Jak uvádí Blackstone (2005), centrální hodnotou zde byla nezávislost na normách 

vnější společnosti a absolutní svoboda projevu individua. Každý se zkrátka mohl bavit, 

jak chtěl, a hlavně za to nemusel nikomu platit (ibid, s. 803). Doba konání těchto událostí 

byla dosti neurčitá a někdy se tak jednalo i o až 14 dní nonstop trvající party (Rozhovor 

Spiral Tribe…). Jelikož se z drtivé většiny jednalo o akce ilegální, na úřadech neohlášené 

a často pořádané na předem nepronajatých pozemcích, informace o nich se šířila jen 

ústně, nebo prostřednictvím na záznamník předem namluvené telefonické info-linky, 

spuštěné jen těsně před jejich začátkem. Dříve než totiž stačila policie samotnou party 

vůbec zaregistrovat, na daném místě se již většinou nacházelo tolik lidí, že případný zásah 

by byl možný jen s obtížemi a úřadům tak nezbyly jiné možnosti, než akci nějakým 

způsobem tolerovat (Blackstone 2005, s. 803-808). 

Právě z důvodů dosti kontroverzních způsobů organizace těchto událostí, ale také 

kvůli nemožnosti jejich jakékoli kontroly, celá tato hudební scéna od svého počátku 

přitahovala značnou pozornost policie i médií. To bylo ještě znásobeno poměrně úzkým 

propojením celé scény s drogami, zejména pak s LSD a extází, která bývá často uváděna 

jako hlavní důvod masivního rozvoje rave kultury na začátku 90. let (Reynolds 1998, kap. 
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1.). Represivní tlaky ze strany britského establishmentu vyvrcholily v roce 1992, kdy byla 

po osmidenním festivalu v Castlemortonu většina členů Spiral Tribe zatčena a zvuková 

aparatura několika dalších pořádajících soundsystemů zabavena (Reynolds 1998, s. 140). 

Během následujícího dvouletého procesu se sice u soudu nepodařilo prokázat členům 

Spiral Tribe vinu z trestného činu, opoziční tlaky ze strany britské vlády nicméně vedly 

v roce 1994 k přijetí vůči ravers velmi restriktivního zákona Criminal Justice Act and 

Public Order Bill, který další pořádání freeparty ve Velké Británii ve své podstatě 

znemožnil5 (ibid, s. 147). 

V období těsně následujícím po těchto represivních krocích došlo k jistému 

rozštěpení této původně alternativní hudební scény. Její umírněnější část poté začala 

pořádat své akce víceméně oficiálním způsobem v různých nočních hudebních klubech  

a postupně se tak ve své podstatě zařadila do zdejší mainstreamové hudební produkce. 

V Británii díky tomu přešel termín raver plynule v označení clubber (A Brief History…). 

Oproti tomu lidé z radikálnějšího křídla, reprezentovaného ve freetekno komunitě dnes 

již legendárními Spiral Tribe nebo Desert Storm, se rozhodli ve svém snažení pokračovat. 

Po vzoru kočovného života v obytných vozech, na který byli zvyklí, tak i se svými 

mobilními soundsystemy opustili Britské ostrovy a začali pořádat své party dále  

v kontinentální Evropě i jinde ve světě (Dearling 1998, s. 1-9). Zatímco skotští Desert 

Storm v roce 1994 uspořádali humanitární misi do Tuzly ve válkou zmítané Bosně a pod 

heslem „Beats not Bullets“ zde 10 km od frontové linie uspořádali party pro vojáky  

i místní obyvatele (St John 2005, s. 324), Spiral Tribe v té době pořádali první evropské 

teknivaly6 ve Francii, Itálii, Rakousku, České republice nebo Maďarsku (Reynolds 1998, 

s. 147). 

Řadu především mladých lidí ze západní Evropy oslovila myšlenka 

rave/freetekno party natolik, že začali postupně zakládat své vlastní soundsystemy a tato 

scéna díky tomu velmi rychle nabyla mezinárodního rázu. Vytvořila se tak translokálně 

propojená a na mainstreamové populární kultuře relativně nezávislá a disperzní síť 

                                                 
5 Britský zákon Criminal Justice Act and Public Order Bill z roku 1994 definuje ilegální rave jako 

„gathering on land in open space of 100 or more persons […] at which amplified music is played during 

the night“, přičemž „a) […] the gathering extends over several days“ a „b) […] ‚music‘ includes sounds 

wholly or predominantly characterised by the emission of a succession of repetitive beats“ (CJA, cit. dle 

Rietveld 1998, s. 246). 

6 Pojem teknival se v komunitě používá pro označení nezávislých festivalů freetekno hudby, kterých se 

účastní více soundsystemů a kde je přítomno více na sobě nezávislých hudebních stagí. 
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soundsystemů, kočujících po různých party a teknivalech po celé Evropě i jinde po světě 

a představující tak jakýsi „mezinárodní kočovný techno-cirkus“ (St John 2005, s. 324). 

Rave/freetekno party tak dnes můžeme v určité jejich lokálně pozměněné podobě 

pozorovat po celém světě od Evropy až po USA (Hutson 1999), Kanadu (Gerard 2004), 

Japonsko (Ueno 2003), Indii (D’Andrea 2007), Austrálii (St John 2001a), nebo - jak 

ukazuje dokumentární film Raving Iran (Meures 2016) - dokonce i Střední východ. 

 

 

5.3 Počátky freetekno scény v ČR 

V ČR se fenomén freetekno party poprvé objevil v roce 1994. Spiral Tribe zde 

tehdy spolu se skupinou futuristických umělců z Mutoid Waste Company uspořádali 

v Hostomicích u Prahy pod názvem Free Festival historicky první český teknival, pro 

který se později ustálil mediálně známější název CzechTek7. Cizince tehdy v Čechách 

lákaly jak poměrně nízké ceny, tak i relativní vstřícnost veřejnosti vůči pořádání 

podobných událostí (Garner 1998, s. 51). Freetekno bylo v té době zcela neznámou 

záležitostí a jeho popularita tak zdaleka nedosahovala budoucích rozměrů. Prvního 

ročníku Free Festivalu se podle oficiálních odhadů neúčastnilo více než 200-300 osob 

(Pražský 2017, s. 117). Starosta Hostomic proto neměl výraznější problém akci oficiálně 

povolit a jak popisuje insider Martin Neal, jako infolinka byl tehdy dokonce použit 

telefonní záznamník v kanceláři tamního obecního domu (Vladimír-518 2016, s. 349). 

Free Festival se dle popisu pamětníků již od svého počátku zcela vymykal jiným 

podobným hudebním událostem, které se v té době v ČR odehrávaly. Neplatilo se na něm 

vstupné, neexistovala žádná oficiální pořadatelská služba ani ochranka, neohraničovaly 

jej bezpečnostní ploty a nebyly zde ani žádné komerční reklamy. Celý festival se navíc 

odehrával v otevřené přírodě a pod širým nebem. Hudební aparatura tvořená tzv. stěnou 

z reproduktorů byla poskládána přímo na louce a obklopena umělecky přetvořenými 

nákladními auty, která byla zaparkována kolem dokola tak, aby ohraničovala prostor 

tanečního parketu a spolu s improvizovaným barem dohromady vytvářela tzv. stage. 

Postapokalyptické dekorace z dílny umělců z Mutoid Waste Company v kombinaci se 

                                                 
7 Označení „Free Festival“ resp. „Free Tekno Festival“ se používalo až do roku 1998. Od roku 1999 se 

začal používat alternativní název „CzechTek“. 
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stíhačkou Mig zaparkovanou uprostřed louky pak dotvářely nevšední obraz celého 

festivalu. (z rozhovoru s Ondrou; srov. Pražský 2017, s. 118-123).  

Spiral Tribe během toho roku v ČR uspořádali podobným způsobem ještě několik 

menších událostí a jak se v jednom rozhovoru vyjádřil Ivo Mathé z českého 

soundsystemu Cirkus Alien, „řadě lidí tady obrátili život vzhůru nohama“ (Pavleček 

2005). Další člen tohoto soundsystemu – Honza Kokotek kdysi popsal své pocity z úplně 

první freetekno party v ČR pro časopis Blok takto:  

 

Přišel jsem tehdy s přáteli na Libeňák, kde tábořili [Spiral Tribe] a chystali akci. Fascinovaly 

mě tam jejich industriální skulptury, vojenské náklaďáky s vyčnívajícími kly zpod kapoty a další 

bizarní vozidla, jejichž posádky připomínaly spíš postavičky z nějakého kyberpunkového komixu. 

Minimalistická elektronická hudba, bzučící všude kolem z reproduktorů, byla totálně něco jinýho, 

než se toho času hrálo v Praze. […] Celé to na mě působilo jako zjevení z jiné planety, jako ufoni, 

kteří znenadání přistáli uprostřed města a začali žít svým vlastním životem (Pavleček 2005). 

 

 Takto mimořádné zážitky byly v té době podle Kokotka pro řadu mladých lidí 

poměrně výrazným impulzem k jejich další tvorbě a někteří z nich se tak skrze fenomén 

freetekno začali svým způsobem seberealizovat (ibid). Došlo k založení prvního českého 

soundsystemu Technical Support, který tvořili čtyři Britové, jeden Holanďan a jeden 

Australan, všichni v té době žijící v Praze (Kropáčková 2006). Ti v krátké době 

inspirovali skupinu pražských anarcho-punkerů squatujících na pražském statku 

Ladronka, kteří si později od produkce Heleny Vondráčkové na konci jejího turné 

odkoupili starou hudební aparaturu a založili již zmiňovaný soundsystem Cirkus Alien 

(Kohoutová 2017). Další soundsystemy na sebe nenechaly dlouho čekat. V Dobříši 

vzniklo na freetekno scéně dodnes aktivní uskupení Mayapur, jehož členové se podíleli i 

na organizaci prvních českých teknivalů. V Praze to byli Direct Drive a později NSK, 

Metro, Strahov nebo Oktekk.  

O podobě českého freetekna v jeho raných počátcích z 90. let je bohužel 

k dispozici jen velmi málo informací a většina z existujících dokumentů se téměř 

výhradně omezuje na každoroční český teknival, který se u zahraničních soundsystemů 

těšil stále větší oblibě. Podle Pavlečka (2005) se česká freetekno scéna ve svých počátcích 

vyvíjela víceméně paralelně se scénou klubovou a lidé se mezi nimi volně mísili. Cirkus 

Alien tehdy například mohli uspořádat party v pražském hudebním klubu Roxy, a naopak 
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s nimi na Ladronce mohl zase dohromady hrát jinak známý klubový DJ Tráva. Postupem 

času se nicméně začaly tyto dvě hudební scény vůči sobě navzájem vymezovat a začalo 

se tak „tvořit určité ‚tvrdé jádro travellerů‘, pro něž se tekno kultura stala jejich životním 

stylem“ (ibid).  

  

 

5.4 Popularizace české freetekno scény 

Druhá polovina 90. let byla pro českou freetekno scénu pionýrským věkem její 

postupné konstituce. Podobně jako v západní Evropě, tak se i v ČR freetekno party 

v průběhu několika let začaly stávat stále populárnějšími a celá tato alternativní hudební 

scéna se začala rychle rozrůstat. Její hlavní těžiště sice stále leželo v každoročně 

pořádaném Free Festivalu, jeho režii ale stále více přebíraly české soundsystemy (Pražský 

2017). Vedle toho se zde začalo uskutečňovat i větší množství menších freetekno událostí 

v průběhu celého roku. Myšlenka pořádat si své vlastní party se tak postupně rozšířila  

a ve druhé polovině devadesátých let začaly v ČR vznikat další nové soundsystemy.  

To, čím se aktéři freetekno party v ČR podle Neila od počátku vymezovali vůči 

jiným podobným EDM událostem, byl zejména sdílený negativní postoj ke všem akcím 

orientovaným komerčně: „Byli jsme na misi posouvání hranic přijatelné reality, jak 

nejdál to šlo, a naším prostředkem byl taneční parket. Jakákoliv reklama uvnitř klubu  

a zejména na parketu byla vnímána jako černá magie, jako pokus sil temnoty násilně 

proniknout do našeho světa, takže jakékoliv sponzorství bylo nepřijatelné“ (Vladimír-518 

2016, s. 357). Tento negativní postoj vůči jakékoli formě komodifikace volného času  

a zábavy, který čeští protagonisté tehdy se rodící freetekno scény převzali od britských 

kočovníků, se stal téměř posvátným pravidlem, které na jednu stranu celou scénu 

odlišovalo od mainstreamové hudební produkce a na stranu druhou i ideově propojovalo 

jednotlivé její tvůrčí skupiny dohromady. Lidé z českých soundsystemů sice ve většině 

případů nikdy zcela nepřevzali původní myšlenku kolektivního techno-nomadismu, řada 

z nich spolu ale bydlela na různých squatech a ani jednotlivci žijící dočasně v obytných 

vozech nebyli až takovou výjimkou. Fenomén freetekno tak sice v českém prostředí pro 

většinu lidí od počátku představoval spíše volnočasovou aktivitu nežli komplexní životní 

strategii, přesto se ale její realizace později mohla stát v životě řady z nich centrálním 

prvkem v konstituci jejich osobní identity i organizaci sociálního života. 
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Dle vyprávění pamětníků se freetekno událostí v ČR z počátku účastnila poměrně 

rozmanitá společnost lidí. Až později se skrze společnou praxi někteří z jejich 

pravidelných aktérů začali svým způsobem unifikovat a prostřednictvím společného stylu 

vytvářet i koherentní subkulturu. Jak Neil dále popisuje, „underground rave parties se 

v devadesátých letech účastnily nejrůznější skupiny lidí“, jako byli „klubeři, cizinci, 

diletanti, libertini, outsideři a psychonauti, […] disco mládež, raveři, pankáči, hipíci, 

televizní osobnosti, pohodáři i trapáci“ (ibid, s. 361). To, co spojovalo tyto lidi 

dohromady přitom podle něj nebyl jen ryzí hédonismus, nýbrž kolektivní kreativní snaha 

o vytvoření určité alternativy ke stávajícímu sociálnímu řádu: „Ti všichni v nich hledali 

úlevu i více otevřenou, inkluzivní, anarcho-spirituální alternativu ke starým  

a diskreditovaným technikám organizování společnosti a výrobě souhlasu“ (ibid). 

Jednalo se tedy o společnou touhu po objevování nových kulturních, sociálních  

i psychologických dimenzí. 

Ne náhodou se oblíbenými místy pro konání freetekno událostí staly vedle 

různých squatů a undergroundových klubů, jako byla například pražská Cibulka nebo 

Ladronka, zejména staré opuštěné vojenské základny, uzavřené lomy, vzdálené louky  

a další místa nacházející se na společenské periferii. Výhodu podobných prostor pro 

aktéry freetekno komunity představovala hlavně skutečnost, že na nich tyto události 

zpočátku nikomu příliš nevadily a party na nich mohly probíhat de facto izolovány od 

okolní společnosti. Jana z jednoho dnes již neexistujícího pražského soundsystemu mi 

popisovala, že většina jejich prvních akcí byla pořádána spíše legálně, a to na půdě 

zapůjčené od různých známých (Jana). Jak ale popisuje Kokotek, nechyběly ani zcela 

ilegální akce: „Tenkrát jsme [Cirkus Alien] nasedli do [svého] autobusu a celý léto jsme 

jezdili po Čechách, zastavili jsme, kde jsme chtěli, udělali si tam oheň, případně party  

a připravovali jsme se na další mejdan, kterej byl o víkendu“ (Vladimír-518 2016, s. 365). 

Podle Kokotka byla devadesátá léta „unikátní hlavně tím, že úřady a policie ještě 

nevěděli, co techno je, s kým mají tu čest. Oni přijeli, někde to blikalo, podivně klepalo 

a oni nechápali, o co jde“ (ibid). Neexistence samotného konceptu technoparty ze strany 

většinové společnosti tak dávala v této době formující se freetekno komunitě relativní 

volnost při pořádání freetekno událostí a jejich pamětníci na tato léta dodnes vzpomínají 

jako na “panenský věk” (Ondra). Na rozdíl od západní Evropy, kde již v této době orgány 

státní správy aktivně vystupovaly proti pořádání podobných událostí, pro oficiální úřady 
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v ČR ještě freetekno nepředstavovalo nějaký výraznější problém a jelikož neexistovaly 

ani žádné vyhlášky, které by jejich pořádání upravovaly, nevěnovala jim často policie 

výraznější pozornost (Vladimír-518 2016, s. 361). Nutno ale podotknout, že počet 

účastníků těchto událostí se v této době většinou pohyboval v řádech desítek a ani 

hudební aparatury jednotlivých soundsystemů se s jejich dnešní technologickou výbavou 

nedají srovnávat. Potenciální konflikty s majoritní společností se tak odehrávaly spíše 

sporadicky a celá freetekno scéna se také prozatím obešla bez výraznější pozornosti 

médií. 

Tento relativní nezájem ze strany většinové společnosti a státu, který provázel 

počátky freetekno scény v ČR, se postupně začal měnit zhruba na konci devadesátých let, 

a to především v souvislosti s její značně rostoucí popularitou. Jeden starší člen 

soundsystemu NSK Míla mi vyprávěl, jak byli na jaře roku 1999 překvapeni, když na 

jejich třídenní oslavu noci pálení čarodějnic přijelo kolem 3000 lidí. O rok dříve to přitom 

nebyla ani desetina. O neohlášenou akci se tehdy na popud městského úřadu Černošice 

začala aktivně zajímat i policie, která sice vyslechla několik lidí, vinu z trestného činu 

však nikomu z nich neprokázala (Míla). 

Situace se postupně začala měnit i v případě každoročně pořádaného Free 

Festivalu, kde pravidelně docházelo k setkání velké části mezinárodní i české freetekno 

scény, a který nabýval stále větších rozměrů. Podle Kropáčkové každoročně pořádaný 

český teknival „postupně získal celoevropskou proslulost a v kontextu pokračující 

represe proti stoupencům freetekna v západoevropských zemích se v prvních letech 

nového tisíciletí stal jedním z hlavních bodů na trase různých techno-travellerů z celé 

Evropy“ (Kropáčková 2006, s. 70). Prvních pět ročníků, které pod názvem Free Festival 

proběhly v devadesátých letech na legálně pronajatých pozemcích v Hostomicích, resp. 

Staré Huti, tehdy ještě nevzbudilo až takovou pozornost. Policie sice těmto ročníkům 

vždy byla přítomna, omezila se však pouze na korigování dopravy (Pavleček 2005). To 

se ale podstatně změnilo v následujících letech, symbolicky právě v době, kdy se název 

tohoto festivalu změnil na CzechTek. 
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5.5 Festival CzechTek a zlatá éra technařů 

První ročník zmíněného hudebního festivalu, který byl v roce 1999 s podtitulem 

„underground bez hranic“ pořádaný pod názvem CzechTek, s sebou ještě nepřinesl 

nějaké výraznější problémy. Díky tomu, že se ale konal zcela ilegálně a bez ohlášení 

oficiálním úřadům, a to na původně armádních pozemcích bývalého vojenského letiště 

v Kuřivodech u Ralska, Policie ČR již začala tento fenomén registrovat mnohem 

důsledněji. Po celou dobu jeho průběhu jej proto přímo na místě aktivně dozorovala  

a nejinak tomu bylo i v případě celostátních médií, které zprávy o něm vůbec poprvé 

zprostředkovaly širší veřejnosti (Pavleček 2005). Příběh dalšího ročníku, který mi 

vyprávěl Míla, jenž se na jeho pořádání jistou měrou i podílel, pak může velmi dobře 

ilustrovat proměnu, kterou tato hudební scéna v očích veřejnosti na přelomu tisíciletí 

v ČR prošla: 

 

Tak jako každý rok se i během léta 2000 začaly v Čechách, a zejména pak v Praze, 

koncentrovat skupinky různých zahraničních „techno-nomádů“, čekající ve svých obytných 

karavanech i se svými soundsystemy na poslední červencový víkend, až budou moci vyrazit na již 

pravidelný CzechTek. Leták, který informoval o konání tohoto teknivalu, tradičně obsahoval pouze 

datum začátku akce (nikoli už jejího konce), telefonní číslo na předem namluvenou infolinku a 

důležitou poznámku: „open invitation for all artists, performers, soundsystems etc.“. To ve své 

podstatě znamenalo otevřenou pozvánku pro všechny možné české i zahraniční soundsystemy i s 

jejich hudební aparaturou. Kdokoli si přál, tak si zde mohl postavit své vlastní hudební pódium 

neboli stage, a to zcela podle svých vlastních představ. 

Původní plán organizátorů byl uspořádat tento ročník opět na letišti v Kuřivodech. Když však 

zástupci několika českých soundsystemů, kteří za samotnou organizací festivalu stáli, přijeli místo 

den před akcí obhlédnout, hlídkovala tam již policie. Použili proto pro freetekno příkladné 

konspirační řešení. Volba náhradního místa padla na staré opuštěné letiště v Novohradských horách 

nedaleko hranic s Rakouskem. Tuto informaci však smělo až do poslední chvíle znát jen několik 

málo zasvěcených. V pátek, kdy měla akce začínat, byla na telefonním čísle uvedeném na letáku 

zprovozněna infolinka. Počítačem upravený hlas na ní navigoval všechny zájemce směrem do 

Třeboně, kde měl být hromadný meeting-point. Odtud technaři ve svých dodávkách za setmění 

vyrazili směrem na místo určení, a to v několika různých kolonách, každé jedoucí jinou cestou tak, 

aby zmátli policii. Její příslušníci tak až do poslední chvíle neměli tušení, kam ve skutečnosti tyto 

skupinky míří. 

Dlouhé kolony za sebou jedoucích technařských nákladních automobilů snažící se dostat na 

místo, které vlastně dosud stále nikdo z jejich posádek přesně neznal, brzy zablokovaly dopravu na 

všech přilehlých komunikacích. V jednu chvíli se několik cizinců stojících v zácpě na jedné  
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z úzkých silnic nedaleko jihočeské obce Lipnice rozhodlo, že se i se svými nákladními automobily 

otočí na přilehlém posečeném poli. Jakmile na něj začali najíždět, lidé z dalších zahraničních 

soundsystemů, kteří čekali ve svých vozech na silnici v koloně opodál, z toho mylně usoudili, že se 

již jedná o cílové místo party a následovali je proto postupně na louku. Nastala tak poměrně živelná 

situace, kdy během několika málo hodin došlo doslova k fyzickému obsazení pole jinak patřícího 

soukromé zemědělské společnosti. Do sobotního rána zde pak dosti spontánně vyrostlo kolem 20 

hudebních pódií, na kterých se podílel zhruba dvojnásobný počet soundsystemů. Začal tak 5 dní 

nonstop trvající ilegální teknival, kterého se podle odhadů policie zúčastnilo kolem 5-6 tisíc lidí (z 

rozhovoru s Mílou; srov. Pražský 2017, s. 83-89). 

 

Na freetekno komunitu se za tuto akci snesla ze strany většinové společnosti velmi 

ostrá vlna kritiky. Média zmiňovala zejména obsazení soukromého pozemku, velmi 

neutěšenou hygienickou situaci i nadměrný hluk. Podle Pražského (2017) bylo vedle 

devastace pozemku o cca 30 ha zdůrazňováno i užívání nelegálních drog. Negativně 

hodnocena byla i práce policie a tehdejšího ministra vnitra Stanislava Grosse. Už 

v průběhu festivalu se místní občané i jejich zastupitelé dožadovali jeho ukončení. 

K tomu nakonec pod hrozbou policejního zásahu pořadatelé přistoupili po 5 dnech 

nepřetržité hudební produkce. Po akci tehdy zůstalo poměrně značné množství odpadků, 

které následně musela obec na své vlastní náklady odklidit, což byla další věc, která byla 

ze strany médií technařům vytýkána (ibid, s. 83-90). Přestože se podle Mika po dalších 

ročnících už vždy organizoval hromadný úklid, této nálepky se již freetekno komunita 

v očích veřejnosti pravděpodobně nikdy zcela nezbavila (Mik). 

Tento ročník znamenal určitý zlom ve vývoji české freetekno scény. Podle Míly 

to už „po Lipnici nikdy nebylo takový jako dřív“. Na vině přitom podle něj byla 

především značná medializace, které se tomuto fenoménu dostalo. Podle Slačálka to byl 

právě CzechTek v Lipnici, od kterého se skrze mainstreamová média začíná ve 

společnosti ve vztahu k technoparty formovat to, co Cohen označoval jako „morální 

paniku“ (Cohen 1972, cit. dle Slačálek 2018). „Právě v roce 2000 se etablují rámce, které 

pro popis CzechTeku posléze cirkulují. […] Zatímco v druhé půli devadesátých let bylo 

mediální pokrytí spíše lokální a epizodní, od roku 2000 se spirála zájmu předává z roku 

na rok“ (Slačálek 2018, s. 282) a týká se i většiny celostátních médií. 

Medializace znamenala v důsledku další popularizaci celého fenoménu. Na 

freetekno party v té době začalo pravidelně jezdit relativně velké množství nových lidí  

a postupem času se na jejich základě začala konstruovat poměrně specifická sociální 
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skupina, která by se nejspíše oprávněně dala nazvat freetekno subkulturou a pro kterou 

se v ČR víceméně ustálilo výše zmíněné označení technaři. Tofi mi později s jistou mírou 

nadsázky popisoval, že na freetekno akcích to v té době mnohdy začínalo vypadat, „jako 

kdyby byla někde za rohem vždycky postavená továrna na techňáčky“ (Tofi), čímž měl 

na mysli právě pravidelné účastníky těchto událostí. Vedle společné formy zábavy  

a stejného stylu oblékání tehdy jejich aktéry spojovala i záliba v užívání různých 

omamných látek, především pak konopí, LSD a extáze, a s tím i související 

experimentování s různými změněnými stavy vědomí: „Je fakt, že dát si tripa [papírek 

napuštěný LSD] na freeparty tenkrát byla strašně osvobozující záležitost. Člověk mohl 

hodit úplně všechno za hlavu a nahlédnout ten život z totálně jinýho úhlu pohledu, […] a 

právě to tehdy asi spojovalo ty lidi úplně nejvíc“ (Tofi).  

V prvních letech nového tisíciletí tak v ČR začala popularita fenoménu freetekno 

party strmě stoupat. To může být dobře patrné z odhadované návštěvnosti každoročně 

pořádaného CzechTeku, který se mezitím pro své účastníky stal pravidelným 

vyvrcholením celé jejich letní freetekno party sezóny. V roce 2001 se tak opět zcela 

ilegálního teknivalu, tentokrát pořádaného na bývalém vojenském tankodromu ve výše již 

zmíňeném vojenském prostoru Ralsko, účastnilo okolo 12 tisíc lidí. Další rok v Andělce 

na Frýdlantsku to podle oficiálních odhadů bylo 10-20 tisíc a v roce 2003 se média během 

CzechTeku nedaleko Kopidlna na Jičínsku zmiňovala až o 40 tisících účastníků (Pražský 

2017). 

Stále více lidí u nás také začalo pořádat své vlastní party. V řadě větších i menších 

měst po celé ČR vznikaly další nové soundsystemy, které v té době podle Neila 

„vyrůstaly všude možně jako houby po dešti“ (Vladimír-518 2016, s. 361). Česká 

freetekno scéna se tak co do počtu soundsystemů a jejich sympatizantů zařadila mezi ty 

největší v Evropě8 (Novák 2015). Podle Tofiho lidé z těchto uskupení také neustále 

zdokonalovali své vybavení a zvukovou techniku, díky čemuž se zase jejich akce stávaly 

stále větší, propracovanější a také masovější záležitostí. Zatímco v 90. letech tak podle 

něj většinou nepředstavoval hluk z party až takový problém, po roce 2000 začalo být 

právě obtěžování okolní společnosti hlukem asi nejvýraznější výtkou, kterou proti 

pořádání technoparty média zmiňovala. Události, které mohly dříve působit jako větší 

                                                 
8 V současné době jsou na internetových stránkách www.freetekno.cz uvedeny odkazy na cca 260 českých 

soundsystemů, ne všechny z nich jsou však na scéně stále aktivní. 
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oslavy narozenin, se najednou rozrostly a transformovaly v technicky rozvinuté  

a často velmi sofistikované taneční události pro několik set až tisíc lidí. 

Vedle samotných vnitřních procesů a vlivů, které souvisely především s rostoucí 

popularitou a následnou masifikací freetekno událostí a významě proměnily celkovou 

povahu těchto událostí, se museli lidé z freetekno komunity v první polovině nultých let 

vypořádat zejména s rostoucími vnějšími tlaky ze strany majoritní společnosti, snažící se 

o kontrolu. S neustálým přílivem nových lidí a s ním související medializací  

a popularizací celého fenoménu se totiž podle Mika začalo pro české soundsystemy po 

roce 2000 stávat stále obtížnější pořádat party „tradičním a předem neohlášeným 

způsobem“ (Mik). Podle Pavlečka začaly úřady postupně tlačit na příslušníky freetekno 

komunity, aby změnili původní způsob organizace svých akcí – začali na nich vybírat 

vstupné a měli klasickou pořadatelskou službu, ochranku a s tím i související 

profesionální zázemí (Pavleček 2005).  

Problémem ale bylo, že technoparty jako CzechTek a jemu podobné většinou 

žádného centrálního organizátora, který by na sebe mohl vzít zodpovědnost za pronájem 

pozemku a komunikaci s úřady, nikdy dříve něměly a jejich protagonisté podle svých 

slov mít ani nechtěli (Mik). Celá organizace i tak rozsáhlé události, jako byl CzechTek, 

totiž ve své podstatě spočívala „pouze“ ve výběru vhodného místa konání a v relativně 

nezávazném pozvání dalších účinkujících soundsystemů prostřednictvím letáku na 

internetu. Jejich členové si pak již na místě uspořádali a zorganizovali prostor své hudební 

produkce sami podle svých vlastních představ. Celá akce tak většinou probíhala dosti 

spontánním a neorganizovaným způsobem. Jakákoli představa nějaké centrální 

organizace nebo jí podobné autority by totiž de facto ohrozila samotnou podstatu celého 

konceptu freetekno party a s tím i související principy kultury DiY (Beaufort 2007,  

s. 34-35). 

Odpovědné úřady v ČR ale již v této době neměly pro podobné aktivity příliš 

mnoho pochopení, obzvlášť když jejich účastníci porušovali veřejný pořádek, noční klid, 

většinu všech běžných hygienických norem a často i soukromé vlastnictví majitele 

pozemku, na kterém se party konala. Zatímco „příznivci [technoparty] poukazovali na 

svobodnost a nekomerční povahu takového přístupu, kritici naopak na to, že tak rozsáhlá 

akce [jako CzechTek] nemůže bez organizovaného řízení splnit požadavky platných 
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zákonů (hygienické limity, bezpečnost účastníků, přítomnost lékařské služby, ochranu 

přírody a soukromého vlastnictví atd.)“ (Pražský 2012, s. 6).  

Na velkou část freetekno událostí proto po roce 2000 začala poměrně aktivně 

dohlížet policie, která se často snažila buď zcela zabránit nebo alespoň omezit jejich 

konání. To mělo občas za následek i různé konflikty, které se však obě dvě strany snažily 

většinou pokud možno eliminovat. Ty se ale postupem času nahromadily a začaly na obou 

stranách i svým způsobem kulminovat, což se záhy projevilo v roce 2005, kdy během 

CzechTeku nedaleko Mlýnce na Tachovsku došlo mezi jeho účastníky a policií 

k otevřenému střetu, který se na nějakou dobu stal mediálním tématem číslo jedna  

a ohrozil dokonce i tehdejší vládní špičky v čele s tehdejším premiérem Jiřím Paroubkem. 

 

 

5.6 Konec fenoménu CzechTek 

Festival CzechTek představoval od svých počátků dosti kontroverzní fenomén. 

Zatímco pro jeho účastníky znamenal podle Tofiho často „neopakovatelný zážitek“, pro 

obyvatele okolních vesnic a policii připomínal spíše něco jako „zlý sen“ (Tofi). Z této 

kontroverze začala ve velkém čerpat především média, která v něm každý rok našla 

vděčné několikadenní téma pro jinak často událostmi vyprázdněnou letní „okurkovou“ 

sezónu. Vedle obtěžování okolí odpadky a hlukem a podivného vzhledu účastníků, což 

byly podle Slačálka základní stavební kameny mediálního „složeného obrazu“, který 

okolo festivalu v té době panoval (2018, s. 282), vzbuzovala pozornost zejména jeho 

nepředvídatelnost, kdy až do poslední chvíle žádná ze zúčastněných stran nevěděla, kde 

se vlastně bude konat. „Obrazy divokých technařů, fungujících zároveň i jako spiklenci, 

svolávající se na poslední chvíli pomocí infolinek nebo vzkazů na internetu, dávaly 

mediálním očekáváním dobrodružnost a akčnost“ (ibid).  

Skutečné pořadatele festivalu nikdo neznal. Ti se skrývali v anonymitě, kterou jim 

poskytovaly ze strany většinové společnosti jen těžko přístupné a právně uchopitelné 

soundsystemy, které navíc navenek fungovaly jako nějaké tajné spolky. Jak mi popsal 

Fonus, celá organizace CzechTeku probíhala na základě společné konspirace relativně 

proměnlivé skupiny aktérů, skládající se jak z konkrétních jednotlivců, tak i celých 

soundsystemů. Cílem bylo znemožnit státní moci proti festivalu jakýmkoli způsobem 

včas a adekvátně zasáhnout (Fonus). Podle Slačálka byl sice eventuální policejní zásah 
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diskutován již od druhé půle devadesátých let, po roce 2000 jej nicméně některá média 

začala označovat jako těžko realizovatelný, jelikož „masová účast by si vyžádala značné 

množství policejních sil vůči v zásadě neagresivním tanečníkům, […] [což] by mohlo 

vést k nekontrolovatelné situaci nebo též tragédii“ (2018, s. 283). „Stát se tak tváří v tvář 

situaci ocital v problematické roli bezmocného přihlížejícího, který je znovu a znovu 

obelstěn masou nomádů“ (ibid, s. 283-4). 

CzechTek tímto způsobem fungoval několik let. Zatímco orgány státní správy si 

každý rok dělaly starosti s tím, jak této události zabránit, ta se vždy odehrála na jiném 

místě a pokaždé na ni přijelo více lidí. Jak uvádí Pražský, policii se sice podařilo svým 

způsobem ukončit ročníky 2001 a 2004, v obou případech byla ale kritizována za to, že 

tak učinila až po několika dnech, kdy už byly obě akce téměř u konce a na místě se již 

jen uklízelo (Pražský 2017, s. 43, 80). V roce 2005 se proto policejní složky začaly na 

celou situaci připravovat se značným předstihem (Wimmer 2006, s. 59-60), což jen 

dokládá, jak na straně těch, kteří normálně dbají o udržování sociálního řádu ve 

společnosti, postupně sílily obavy z tohoto nekontrolovaného fenoménu. 

Aktéři freetekno komunity si toho byli zřejmě dobře vědomi a snažili se proto své 

události alespoň částečně zlegalizovat tím, že pro ně získají souhlas majitele pozemku. 

Jak mi vysvětloval Tofi, domnívali se, že jim v takovém případě jejich „právo na party“ 

zaručuje v té době relativně benevolentní shromažďovací zákon (Tofi). Zástupci policie 

a úřadů nicméně argumentovali, že pouze souhlas majitele nestačí a že je při pořádání 

podobných událostí zapotřebí i souhlas obce, v jejímž katastru se akce koná (Wimmer 

2006, s. 60). Tento střet zájmů se asi nejvýrazněji projevil právě během CzechTeku 2005, 

kdy si jeho pořadatelé sice sehnali písemný souhlas majitele pozemku, neměli však již 

povolení od majitelů sousedních parcel ani svolení od zastupitelstva příslušné katastrální 

obce (ibid, s. 61). Přesto se pokusili svůj tradiční teknival znovu uspořádat. 

Podle Slačálka je velmi pravděpodobné, že policie tento rok již předem 

disponovala interními instrukcemi k tomu, za každou cenu konání festivalu zabránit. 

Použila pro to argument, že by se celá akce na pronajatý pozemek nevešla a nutně by tak 

zasáhla i do sousedních parcel, a také, že si technaři k tomuto pozemku nepronajali 

příslušné přístupové cesty (Slačálek 2018, s. 287). Zatarasila proto tyto cesty a proti 

několika stovkám technařů, kteří se v duchu svého hesla „Fight For Your Right To Party“ 

na pozemek přece jen dostali a postavili zde narychlo své soundsystemy, poté, za použití 
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síly a donucovacích prostředků, brutálně zasáhla (TD, 28.-30. 7. 2005). Jednalo se  

o největší použití policejní síly proti civilistům od roku 1989. 

Ve dnech následujících po tomto zásahu se ve společnosti opět vzedmula poměrně 

ostrá diskuze, tentokrát však zaměřená i proti postupu Policie ČR. Zákrok si vyžádal 

několik desítek zraněných na obou stranách a také škody na majetku. Během 

následujícího měsíce proběhla řada demonstrací v Praze i dalších městech, kterých se 

zúčastnilo až několik tisíc lidí. Na stranu technařů se tehdy postavila i řada známých 

osobností. Podpořit demonstranty přišel na Letnou i bývalý prezident Václav Havel (z 

TD, 4. 8. 2005). Česká veřejnost se tehdy víceméně rozdělila na dva protichůdné tábory 

– obhájce technoparty a zastánce policejního zásahu. Názorový rozkol, který tehdy ve 

společnosti panoval, může velmi dobře ilustrovat článek tehdejšího předsedy vlády Jiřího 

Paroubka, podle kterého „technaři nejsou tančící děti, ale nebezpeční lidé“ (2005). 

Veřejná debata, která se následně okolo oprávněnosti, resp. neoprávněnosti zákroku 

rozvinula, pro účely této práce není až tak důležitá. Zmíním jen, že podobně jako na 

počátku 90. let ve Velké Británii se i ze strany zástupců české vlády začaly ozývat hlasy 

o nutnosti přijmout nějaká zákonná opatření, omezující pořádání podobných událostí  

a vymezující jejich organizátorům předem jasně stanovené mantinely (Technopárty mají 

dostat…). 

Oproti situaci z první poloviny 90. let ve Velké Británii se však v ČR stal do jisté 

míry pravý opak. Pod tlakem řady demonstrací a široké mediální kampaně a ve snaze 

zabránit podobnému incidentu v dalších letech, se státní úřady, resp. ministerstvo obrany, 

rozhodlo poskytnout technařům pro další ročník jejich teknivalu předem vyhrazený 

armádní pozemek. Poslední červencový víkend roku 2006 se tak ve vojenském prostoru 

Doupovské hory nedaleko obce Mašťov na Tachovsku konal vlastně úplně první zcela 

legální CzechTek. Podle informací, které ve své aktérské kronice teknivalu uvádí 

Pražský, se tohoto ročníku zúčastnilo kolem 40-50 tisíc lidí a na hudební produkci se na 

68 hudebních pódiích podílelo celkem 132 českých i zahraničních soundsystemů. Jednalo 

se tak o dosud největší teknival, který se v ČR kdy konal (2017, s. 13-16). 

Mohlo by se zdát, že aktéři freetekno komunity konečně dosáhli svého cíle a státní 

autorita jim k tomu poskytla i patřičné zázemí. To by ale tak úplně neodpovídalo 

skutečnosti. Kinetix se například tohoto ročníku raději neúčastnili. Dali přednost cestě na 

východní Slovensko, kde v podhůří Bukovských vrchů uspořádali několikadenní party 
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pro pár desítek lidí z nedaleké Sniny, a poté se i se svým soundsystemem vydali přes 

Ukrajinu až na Krym a pak dále do Rumunska, Bulharska a Řecka (TD srpen 2006). Tofi 

mi tehdy říkal, že „než se účastnit komerčního CzechTeku“, raději pojedou „dělat party 

jinam“ (Tofi). Jane z českého soundsystemu Oktekk mi po absolvování tohoto ročníku 

řekla, že „tohle už nebyl žádný CzechTek, to byl úplně normální komerční festival, jako 

každý jiný“ (Jane). A podobně lze nakonec chápat i vyjádření tentokrát již oficiálního 

organizátora tohoto ročníku, který se po jeho ukončení v rozhovoru pro MF Dnes 

vyjádřil, že „CzechTek se stal masovou záležitostí a vytratil se tak duch toho, čím by 

technoparty měla být“ (Organizátor: CzechTek se…).   

Po zbytek roku probíhaly na internetových fórech sdružujících freetekno 

komunitu nejrůznější diskuze na téma, zda se z CzechTeku stala „komerční“ záležitost či 

nikoli a zda by se měl vůbec nějaký další ročník konat. Na počátku dubna 2007 se pak na 

stránkách www.freetekno.cz objevilo „Prohlášení o ukončení Czechteku“, pod kterým 

byla podepsána velká část českých soundsystemů, a v němž stálo, že „vzhledem k tomu, 

že situace kolem CzechTeku je dále neudržitelná, […] z důvodu parazitismu subjektů 

nesouvisejících se scénou včetně valné většiny účastníků [a] neschopnosti a neochotě 

respektovat elementární principy chování ve svobodném prostoru“ se u nás už „nikdy 

v budoucnu žádná akce v rozsahu a pod názvem CzechTek neuskuteční“ (Pražský 2017, 

s. 11). 

Je tedy zřejmé, že v očích samotných aktérů došlo díky popularizaci a masifikaci 

těchto událostí a jejich částečnému podřízení normám a zákonům vnější společnosti i 

k určité devalvaci jejich původního významu. Než aby riskovali relativní úpadek 

původních hodnot spojených s freetekno kulturou, jako byla nezávislost, nekomerčnost a 

spontaneita celé akce, upustili raději pořadatelé od jejího dalšího konání. Jak mi prozradil 

Fonus, aktéři z freetekno komunity později dokonce složili finanční obnos potřebný k 

zaplacení poplatku za autorská práva a zaregistrovali název CzechTek tak, aby jej 

v budoucnu již nikdo nemohl použít (Fonus). Mohlo by se zdát, že tento příběh je již 

definitivně u konce. Bylo by nicméně chybou se domnívat, že spolu s fenoménem 

CzechTek v ČR přestala existovat i celá freetekno scéna. Ta sice definitivně přišla o svůj 

stěžejní teknival, jak ale ukáži v následující kapitole, freetekno rhizom se dokázal 

přeskupit, transformovat, a dokonce i zapustit své podzemní stonky do nových 

geografických oblastí. 

http://www.freetekno.cz/
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5.7 Současná podoba freetekno scény 

V letech následujících po výše popsaných událostech došlo podobně jako ve 

Velké Británii po roce 1994 i v ČR k určitému rozštěpení zdejší freetekno scény, která se 

ztrátou CzechTeku přišla o svůj anuální sjednocující prvek. Každý soundsystem se tak 

při pořádání freetekno událostí do určité míry vydal svou vlastní cestou a do té doby 

relativně konzistentní subkultura se postupem času rozmělnila do řady různých skupin  

a stylů. To se projevilo i na přístupu jednotlivých aktérů. Zatímco lidé z některých 

soundsystemů se i za cenu konfliktu se státní mocí nadále snažili o pořádání velkých 

freetekno akcí a teknivalů, jiní jim oponovali tvrzením, že „jediná cesta, jak u nás tuhle 

scénu zachránit, je vrátit se k jejím kořenům a začít zase pořádat menší a privátnější akce“ 

(Tofi), které by represivní moci státu nebyly tolik na očích. Část původních aktérů také 

začala pořádat své události stále častěji v různých nočních hudebních klubech a ve své 

podstatě se tak zařadila do sféry oficiální a institucionalizované hudební produkce.  

Jen obtížně uskutečnitelným ideálem se na freetekno scéně v této době stal tzv. 

hrubý ilegál, čímž je myšlena akce pořádaná výhradně tradičním a spontánním způsobem 

na základě hromadného obsazení příslušného pozemku a bez jakéhokoli předchozího 

povolení ze strany státu. Podle Slačálka může sice označení ilegál „konotovat záměrný 

střet se zákony“, ideálem technařů nicméně „není střetávání se státní mocí, ale spíše šedá 

zóna v rovině takového porušování norem, které by nutně nevedlo k represivní reakci“ 

(2011, s. 101). Samotný pojem ilegál, jako „protiklad legálního místa pro pořádání party“, 

tak podle něj na scéně vznikl až v „reakci na policejní represi [předem] nedomluvených 

freetekno akcí“ a časem se z něj stalo „spíše vyjádření nostalgie po minulosti než 

označení reálné možnosti“ (ibid).  

Zatímco na emické rovině se podle vyjádření aktérů od sebe legální a ilegální 

události mohou odlišovat zejména svou vnitřní atmosférou neboli spiritem, na rovině 

etické poukazuje Slačálek na různé druhy nákladů, které jsou s nimi spojeny. V případě 

ilegálu jde zejména o riziko represe ze strany státu a tím pádem i relativně krátké 

životnosti akce (ibid). V souvislosti s legální akcí zase vstupují do hry peníze za pronájem 

pozemku, které musejí jejich organizátoři vybrat či vydělat, což vede k tomu, že tyto 

události ztrácejí svůj nekomerční charakter a kvůli předchozí závazné domluvě 

s majitelem pozemku, resp. úřady i svoji potenciální dobrodružnost (ibid) a spontaneitu. 

Podle některých aktérů si proto jedině ilegály mohou nárokovat „původní spirit freetekno 
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party“ (Bobr). Jiní nicméně namítají, že si již s příslušníky policie nechtějí „hrát na 

kočičku a na myš“ (Martin) a dávají raději přednost pořádání svých událostí legálním 

způsobem. Přestože se tedy ilegální party v ČR dodnes čas od času uskutečňují, jejich 

poměr vůči akcím pořádaným legálně od roku 2006 postupně klesá a v dnešní době již 

tvoří spíše výjimky. Z vlastní zkušenosti mohu víceméně potvrdit, že naprostá většina 

freetekno událostí, kterých jsem se v rámci svého výzkumu zúčastnil, se podle mých 

informací konala se souhlasem majitele pozemku a byla také řádně nahlášena na úřadech. 

Obecným trendem se tak v současné době stala pokračující legalizace freetekno událostí 

a jejich postupné podřizování normám a zákonům většinové společnosti. 

Jako příklad mohu znovu uvést soundsystem Kinetix, jehož aktéři za posledních 

10 let uspořádali zcela ilegálním způsobem v ČR pouze zhruba pět menších událostí, 

z nichž například dvě, které se shodně konaly v rozpadlých bunkrech v opuštěné části 

vojenského újezdu Brdy, přijela v obou případech předčasně ukončit vojenská policie 

(TD, říjen 2011). Legálních či spíše pololegálních akcí přitom ve stejném období 

uspořádali několik desítek. Termín pololegální zde v protikladu k událostem legálním 

používám zcela záměrně, neboť i přesto, že se Kinetix v těchto případech vždy domluvili 

s majitelem pozemku, byly tyto události na úřadech ohlášeny pouze jako „soukromé 

oslavy“. Z prodeje nápojů na baru díky tomu například nikdo neodváděl státu žádné daně 

(TD, nd.).  

Existují ale i soundsystemy, které v dnešní době své akce pořádají zcela legálně, 

na základě příslušného živnostenského oprávnění, a při prodeji nápojů na baru dokonce 

provozují EET. Jako příklad lze uvést uskupení Mayapur, kteří v Praze provozují noční 

hudební klub a jejichž hlavní protagonista Martin podle svých slov k pořádání freeparty 

„vždycky přistupoval trošku zodpovedněji a alespoň poloviční legální cestou se snažil ty 

místa [pro pořádání party] předem zajistit“ (Kohoutová 2017). Jejich festival BreakFest 

je tak kupříkladu již od svých počátků z roku 2004 pořádán zcela legálně. Stejně tak  

i populární indoorová party X-Massacre, za jejíž organizací stálo původně několik 

pražských soundsystemů, je dnes realizovaná v souladu se všemi platnými zákony  

a z nich plynoucími povinnostmi. Je nicméně otázkou, nakolik ještě podobné události 

spadají do pole freetekno scény a nakolik jsou již spíše součástí oficiální  

a institucionalizované mainstreamové populární kultury. Podle některých aktérů totiž 
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„tyhle akce [jako X-Massacre] nemají s freeteknem už vůbec nic společnýho, i když je 

dělaj lidi, co jsou původně ze scény“ (Machos). 

Ze strany státu se tedy po roce 2006 stala progredujícím jevem zvýšená kontrola 

a perzekuce venkovních freetekno událostí a v některých případech dokonce  

i kriminalizace těch, které nejsou organizovány zcela legálním způsobem. To se projevilo 

například na postupu zastupitelstva města Nový Knín, které přijalo po negativní 

zkušenosti s tradiční a putovní událostí Space Picnic, která se zde odehrála v srpnu 2014 

na soukromém pozemku na okraji obce, obecně platnou vyhlášku „o akcích typu 

technoparty“ (Vyhláška č. 1/2014), na jejímž základě zabránilo na stejném místě ve 

spolupráci s Policií ČR na jaře následujícího roku s předstihem v konání obdobné události 

CzaroTek (Katka). Po zkušenostech se stejnojmennou událostí v roce 2018 v Krásné 

Studánce na Liberecku pak vyzval hejtman Libereckého kraje spolu s premiérem 

Andrejem Babišem české zákonodárce k definitivní nutnosti postavit pořádání 

technoparty v ČR plošně mimo zákon celkovou změnou státní legislativy (Technaři 

opouštějí Liberec…). Výsledkem bylo vydání vzorové vyhlášky pro zastupitelstva měst 

a obcí ministerstvem vnitra a také novelizace přestupkového zákona o rušení nočního 

klidu, podle které musí být nově každá společenská událost, která podle zákona podléhá 

oznamovací povinnosti obci a jejíž trvání by mohlo zasáhnout do doby nočního klidu,  

s několikaměsíčním předstihem schválena příslušným obecním zastupitelstvem. 

V opačném případě je policie oprávněna takovou událost rozpustit, což podle Toncka také 

v nedávné době vedlo k předčasnému ukončení řady neohlášených freetekno akcí pod 

hrozbou policejního zásahu (Tnc). 

Vzhledem k represivnímu postupu státní moci vůči pořadatelům a současnému 

nátlaku Policie ČR na majitele pozemků, kteří je k účelům technoparty byli v minulosti 

za určitých podmínek ochotni poskytnout, se v posledních letech stalo v ČR pořádání 

tradiční formy freetekno událostí relativně problematické. Lidé z českých soundsystemů 

se proto pro své akce často snaží najít nějaké alternativní zázemí. To v některých 

případech našli mezi majiteli různých rekreačních středisek a kempů, kteří jim je jsou 

mimo sezónu ochotni za úplatu poskytnout. Kinetix tak například uspořádali několik 

oslav tradiční „noci pálení čarodějnic“ v rámci festivalu Psy2Free v kempu Růžená na 

Sedlčansku. Ve stejném areálu našli později zázemí i lidé ze soundsystemu Spiritual, kteří 

zde již několik let pořádají svůj festival elektronické hudby zvaný Acidelika. Oblíbenou 
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destinaci také dodnes představuje rekreační středisko Meziříčko, kde Mayapur pořádají 

svůj tradiční BreakFest, nebo kemp Varvažov, kde se uskutečnilo několik ročníků 

festivalu SoundFeer (TD, nd.). 

Přestože jsou ale tyto události z velké části pořádané aktéry pocházejícími 

původně z freetekno komunity, od tradičních freetekno party se významně odlišují svou 

vnitřní strukturou. Jejich aktéři již o nich také ve většině případů nehovoří jako  

o freeparty, nýbrž mnohem spíše jako o „běžných hudebních festivalech“ (Tommy) a i na 

etické rovině je proto v této souvislosti vhodnější používat obecnější termín EDM party. 

Vzhledem k tomu, že organizátoři těchto akcí musí zaplatit majitelům středisek za 

pronájem pozemku částky pohybující se v řádu desítek tisíc korun, vybírá se již na nich 

takřka ve všech případech vstupné. Areály jsou také ohraničené ploty a jejich 

provozovatelé si často kladou jako podmínku možnost provozovat zde svůj kiosek či 

restauraci. Tyto události jsou také často různými kanály propojeny s institucemi většinové 

společnosti, jako tomu bylo například v případě festivalu SoundFeer, kde jedna 

z hudebních stagí, na které se Kinetix podíleli, nesla jméno rozhlasové stanice Radio 1. 

Ta na svých vlnách pomáhala s propagací festivalu (TD, 22.-24. 6. 2012). Podobně se  

i v případě populární události Acidelika jedná o vyústění stejnojmenného hudebního 

pořadu, který její protagonisté již přes 10 let vedou na této rozhlasové stanici. 

Výhodu podobných institucionálně zajištěných prostorů ze strany organizátorů 

EDM událostí představuje jednoznačně skutečnost, že zde nemusí čelit žádné represi. 

Mohou tak své party připravit mnohem důmyslněji a s několikadenním předstihem, nežli 

tomu bývá v případě tradičních freetekno událostí, kde většinou dochází k obsazení 

pozemku až na poslední chvíli a pod rouškou tmy. Zatímco na oba výše zmíněné ilegály 

v Brdech tak vyrazili Kinetix jen s několikahodinovým předstihem, v případě festivalu 

Psy2free dorazili na pozemek kvůli stavbě stage již o dva dny dříve (TD, 27.-30. 4. 2011). 

Legální festivaly se tak oproti spontánně pořádaným freeparty stávají mnohem více 

sofistikovanými, strukturovanými a do detailů propracovanými událostmi. Účastníci na 

nich mohou také využívat hygienické zázemí kempu, včetně pronájmu chatiček 

k přespání nebo občerstvení v místní kantýně.  

Díky tomu, že jsou tyto události institucionálně zaštítěny ze strany provozovatele 

střediska, jsou i ze strany většinové společnosti a státních institucí v naprosté většině 

případů bez problémů akceptovány. A to i přesto, že může v některých případech 
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docházet vzhledem k velikosti hudební aparatury k ještě většímu překračování 

hygienických zvukových limitů, nežli tomu bývá v rámci mnohem menších a často až do 

poslední chvíle utajovaných komunitních freeparty. Pokud se nicméně v současné době 

uskuteční na nějakém místě DiY party ve své tradiční, spontánní a nezávislé formě, čelí 

často její organizátoři oproti minulosti signifikantně zvýšenému tlaku a omezení ze strany 

policie a úřadů. Zatímco během festivalu Acidelika mi tak přítomný policista během 

našeho rozhovoru sdělil, že „tohle přeci není ta problémová technoparty“ (TD, 16. 6. 

2018), v rámci násobně menší a komunitní DiY party v opuštěném lomu nedaleko 

Berouna se dozorující hlídka pokoušela přesvědčit majitele pozemku, aby Kinetix na 

místě vypověděl nájemní smlouvu, neboť se podle nich jednalo o „špinavou technoparty“, 

a to přestože byla celá událost nahlášena na obecním úřadě a v danou dobu na ni nebyla 

registrována žádná oficiální stížnost (TD, 30. 4. - 3. 5. 2015). 

Je tedy patrné, že zatímco některé oficiální a institucionálně zajištěné EDM 

události v dnešní době nevyvolávají ze strany státu téměř žádnou odmítavou reakci a jsou 

také napříč většinovou společností vesměs tolerovány, ty, které nepodléhají formální 

regulaci ze strany státu, bývají naopak spojeny s negativním postojem a mohou se stát  

i častým zdrojem potenciálních konfliktů. To se projevuje hlavně zvýšenou incidencí 

policejních kontrol, ke kterým dochází i v případech, kdy se jedná o relativně malé 

události odehrávající se na předem smluveném soukromém pozemku. Současnou situaci 

kolem české freetekno scény tak lze charakterizovat na jedné straně pokračující 

kriminalizací a restrikcí tradiční formy freeparty ze strany státu a na straně druhé 

tendencemi některé události v pozměněné formě legalizovat, a tedy domestikovat  

a integrovat část této hudební scény do institucionálních struktur většinové společnosti, 

resp. mainstreamové populární kultury.  

Názory na výše nastíněnou transformaci české freetekno scény se mezi aktéry 

freetekno komunity poměrně různí. Zatímco jedni je považují za důsledek „přirozeného 

vývoje subkultury“ (Pendapon), jiní je pokládají za výraz pokračující „komercializace 

scény“ (Tommy), „podlehnutí nátlaku státní moci“ (Bobr) a „opuštění původních ideálů 

freetekno kultury“ (Mik). Lidé z některých soundsystemů se proto s těmito tendencemi 

odmítají smířit a snaží se pro své události najít alternativní zázemí v zahraničí. To 

v mnoha případech nacházejí v zemích jihovýchodní Evropy a Balkánu, kde byl až do 

nedávné doby fenomén freetekno party neznámou záležitostí a kde pro pořádání 
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podobných událostí proto existují relativně příhodnější podmínky. Události, které se zde 

uskutečňují, jsou pak ze strany jejich účastníků často s odkazem k idealizované minulosti 

domácí scény označované jako „starý dobrý teknivaly“ (Tofi). Za zmínku v tomto ohledu 

patří zejména dnes již tradiční události BulgariaTek a RomaniaTek, které se v posledních 

deseti letech staly mezi českou freetekno komunitou poměrně populárními. Lidé 

z českých soundsystemů se ale v nedávné době vydali své party pořádat i do dalších zemí, 

jako jsou Ukrajina, Pobaltské státy, Řecko, Albánie, italská Sardínie nebo Maroko. 

Podobně jako ve Velké Británii po roce 1994, tak i v ČR tak můžeme být zhruba 

od poloviny prvního desetiletí nového století svědky vzrůstající tendence některých 

aktérů zdejší freetekno scény vydat se i se svými soundsystemy na cestu. Zatímco na 

území ČR se pro ně v současné době stalo z různých důvodů pořádání freetekno událostí 

relativně problematickou záležitostí a celá tato původně alternativní a nezávislá hudební 

scéna se také v některých ohledech začala pozoruhodně prolínat s mainstreamovou 

populární kulturou, zejména v zemích jihovýchodní Evropy a Balkánu našli lidé 

z některých českých soundsystemů oblíbenou destinaci, kde se mohou bez výraznějšího 

zájmu většinové společnosti a bez tlaku a omezení místních úřadů realizovat. Techno-

nomádský životní styl a s ním spojené techno-travellerství se tak z původně spíše 

nedosažitelného ideálu začalo na české freetekno scéně v posledních letech stále častěji 

stávat běžnou praxí, která, zdá se, ačkoli má mnohdy podobu jen časově omezené 

dovolené, může svým aktérům umožňovat dočasný návrat k původnímu autentickému 

způsobu organizace a prožívání freetekno událostí. Otázkou, jakým způsobem by bylo 

možné výše nastíněné tendence a procesy analyzovat a interpretovat z perspektivy 

sociální a kulturní antropologie, se zabývám v následující části této práce. 
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6 FENOMÉN FREETEKNO V SYNCHRONNÍ A DIACHRONNÍ 

PERSPEKTIVĚ 

V předcházející části jsem se prostřednictvím etnografického přístupu pokusil 

v historické perspektivě ve stručnosti popsat vývoj české freetekno scény od jejích 

počátků až do současnosti a spolu s tím i poukázat na celkovou proměnu jejího vztahu 

s vnější mainstreamovou společností. Mým cílem bylo zejména indentifikovat klíčové 

procesy změny, kterými v ČR v minulosti tento fenomén ve vztahu k většinové 

společnosti prošel, a zároveň popsat, jakým způsobem se to projevilo na jeho současné 

podobě. Aby bylo nicméně možné tyto změny a jejich dopady řádně analyzovat  

a interpretovat z perspektivy sociální a kulturní antropologie, je zapotřebí pokusit se 

vyložit je na pozadí nějakých širších a obecně platných teoretických principů. 

V následující části se proto snažím, na základě studia konkrétní praxe samotných aktérů 

freetekno událostí, nahlédnout na skrytou povahu této hudební scény a vyložit tak výše 

nastíněné procesy optikou vybraných teorií z oblasti sociálních věd. Zatímco v prvních 

dvou kapitolách této části se ale pokouším zkonstruovat spíše atemporální teoretický 

model této hudební scény, v následujících dvou se právě optikou tohoto modelu zabývám 

její transformací a současnou podobou. 

 

 

6.1 Neotribální povaha freetekno scény  

Výše zmíněné dílo Michela Maffesoliho (viz. kap. 2.1) již od svého vydání v 90. 

letech minulého století podstatně ovlivnilo pohled sociálních věd na současnou 

postmoderní společnost a výrazně se promítlo i do přístupu ke studiu různých 

(post)subkultur. Jeho neotribální pojetí společnosti bylo v nedávné době aplikováno při 

snaze porozumět různým sociálním skupinám a fenoménům, které nějakým způsobem 

vybočovaly z většinového sociálního řádu (srov. Hardy, Bennett, Robards 2018). 

Ukázalo se být přínosem jak v rámci dynamicky se rozvíjejícího diskursu EDMC (St John 

2008), tak i při studiu samotné rave kultury (St John 2003; Weston a Bennett 2013). 

Domnívám se proto, že tento přístup by mohl být užitečný i při analýze fenoménu 

freetekno party v ČR. 

Jak vyplývá z předcházející části této práce, základní stavební kámen i centrální 

organizační princip celé freetekno scény představují jednotlivé soundsystemy. Právě 
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v nich se sdružují lidé, kteří stojí za pořádáním konkrétních freetekno událostí, a se 

studiem tohoto fenoménu je proto vhodné začít právě u nich. Společenské formace, které 

se na převážně přátelské a komunitní bázi v rámci těchto uskupení utvářejí, bývají 

vzhledem ke své nehierarchické, nestálé a dobrovolné povaze právě k Maffesoliho 

konceptu novodobých kmenů (1996) často přirovnávány. St John tak například různé 

„techno-anarchistické soundsystemy“ nazírá jako „dekomodifikované“ a „mobilní“ 

„techno-kmeny“ (St John 2003). Segeš zase ve své práci o freetekno scéně  

o soundsystemech hovoří jako o „putujících neo-kmenech“ (Segeš 2009, s. 19). Přes 

nesporné výhody i značnou oblibu Maffesoliho konceptu na poli (post)subkulturních 

studií se však domnívám, že jeho nekritickou aplikaci je v tomto případě zapotřebí brát 

s určitou rezervou. 

Ve srovnání s Maffesoliho novodobými kmeny na mne totiž většina 

soundsystemů, se kterými jsem se během svého výzkumu setkal, působila jako poněkud 

stabilnější sociální útvary, které byly vedle emocionálních pout z velké části založeny  

i na racionálních důvodech. Tyto skupiny byly totiž záměrně vytvořeny několika pevně 

danými členy a jejich aktéry kromě společného vkusu a životního stylu spojovaly 

dohromady i různé ekonomické závazky, jako bylo například společné vlastnictví 

hudební aparatury nebo dokonce celá komplexní životní strategie9. Na druhou stranu je 

ale v tomto ohledu třeba zároveň také zmínit, že ve srovnání například s tradičními 

hudebními skupinami, běžně známými jak z oblasti undergroundu, tak i mainstreamové 

populární kultury10, bývají jednotlivé soundsystemy mnohem otevřenější vůči ostatním 

aktérům na své hudební scéně a jsou také úzce propojeny se svými fanoušky. Ti se po 

boku jejich pevných členů na organizaci freetekno událostí mnohdy neodmyslitelně 

podílejí. Vznikají tak mezi nimi nestálá a proměnlivá společenství přátel, v rámci kterých 

mohou jejich aktéři do značné míry překračovat a opouštět tradiční diference mezi rolemi 

účinkujících a publika. 

Prostřednictvím vzájemné interakce pravidelných aktérů freetekno party se tak 

okolo spíše stabilních soundsystemů často formují relativně širší a dynamické sociální 

skupiny. Existence těchto skupin obvykle přetrvává i mimo rámec samotných freetekno 

                                                 
9 Aktéři některých soundsystemů spolu v některých případech žijí v rámci společných komunit na squatech, 

ve vlastním statku nebo vytvářejí různé travellerské skupiny. 

10 V tomto případě se nemusí jednat jen o popové, punkové či rockové hudební skupiny, ale i o různé tvůrčí 

skupiny DJs v rámci ostatních žánrů EDM. 
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událostí a zasahuje i do jejich každodenního života. Konstituují se tak různé nestabilní 

mikro-komunity, které již Maffesoliho pojetí novodobých kmenů mohou odpovídat 

mnohem lépe. Podobně jako Maffesoliho novodobé kmeny se totiž i tyto techno-kmeny 

vyznačují relativně fluidní sociální strukturou, jsou založeny na přátelských neformálních 

vazbách, emocionálních poutech, sdíleném vkusu a společném životním stylu dané 

skupiny (srov. Maffesoli 1996).  

Soundsystem Kinetix kupříkladu založilo v roce 2004 pět dlouholetých přátel11, 

kteří se v té době spolu s dalšími lidmi pravidelně účastnili různých freetekno událostí. 

Prostřednictvím svých vlastních akcí se časem seznámili s dalšími aktéry z freetekno 

komunity, kteří zase jejich party začali pravidelně navštěvovat. Někteří z nich se posléze 

stali přímo novými členy tohoto soundsystemu, zatímco jiní si od něj ponechali v různé 

míře určitý odstup. V okruhu této skupiny se tak postupem času zformovala relativně širší 

a dobrovolná „emocionální komunita“ (Maffesoli 1996, s. 9-28), jejíž hranice byly dosti 

vágní a kdykoli do ní mohl někdo nový přistoupit, nebo se od ní naopak vzdálit.  

Podobně jako jiné takové skupiny si i tato „parta kamarádů“ (Hajos) časem 

vytvořila svůj vlastní charakteristický styl12, prostřednictvím kterého začali její aktéři na 

jedné straně sami sebe definovat jako skupinu a na straně druhé se i vymezovat vůči 

podobným skupinám navzájem. Řada z nich se s touto skupinou začala postupem času 

v různé míře ztotožňovat, čímž defacto vznikl jejich novodobý techno-kmen. Samotný 

soundsystem se tak ve vztahu k Maffesoliho teoretickému modelu novodobých kmenů 

v tomto případě jeví spíše jako centrální organizační princip, resp. společný stylistický 

prvek, na jehož základě je následně prostřednictvím řady dalších aktérů samotný 

dynamický techno-kmen uskupen. A právě takovéto fluidní, dobrovolné a nezávislé 

techno-kmeny představují základní stavební prvky v sociální struktuře freetekno scény.  

V tomto ohledu stojí jistě za zmínku, že přirovnání podobných uskupení ke 

kmenům či rodině se netýká jen odborných textů, nýbrž se často odehrává i na emické 

rovině. Podle DJ Toxora ze soundsystemu Strahov je například jedním z „hlavních 

principů freetekna jeho kmenovost“ (Novák 2015). I podle Pendapona se prostřednictvím 

příslušnosti k nějakému soundsystemu mezi jeho aktéry de facto projevuje návrat ke 

                                                 
11 Pouze tři z nich byli DJs. Vśichni se ale společnými silami podíleli na pořádání freetekno událostí. 

12 Tento styl může být zformovaný na základě preferovaných žánrů elektronické taneční hudby, vizuální 

podobou pořádaných party, ale také společným cestováním nebo stejným druhem humoru. 
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„kmenovému uspořádání“. Tommy zase okruh jejich soundsystemu vnímá jako svoji 

„druhou rodinu, […] takovou záchrannou síť, která se skládá z kámošů, který mi vždycky 

rádi pomůžou a na který se můžu kolikrát i stoprocentně spolehnout“. Emické výpovědi 

aktérů se tak v tomto ohledu až pozoruhodně shodují s odbornými publikacemi na etické 

rovině a v duchu Maffesoliho teorie bychom možná mohli hovořit o revitalizaci 

(neo)tribalismu v současné sociální struktuře (srov. Maffesoli 1996; 2002). 

Podle Tofiho dokonce „hodně soundsystemů používá slovo ‚tribe‘ už ve svém 

názvu“ a zejména různé techno-travellerské skupiny se do kmenové příslušnosti často 

přímo i nepřímo stylizují (Tofi). Tato hudební scéna „má totiž spoustu různých 

podskupin. Každý kmen má trochu jiné principy, funguje na trochu jiné bázi, […] [a] tyto 

nuance je potřeba vnímat“ (Novák 2015). Jednotlivé soundsystemy proto disponují 

různými symbolickými i funkčními prvky, které jejich aktérům slouží jako základ pro 

identifikaci se skupinou a které jsou pro ně zároveň i zdrojem odlišnosti od dalších 

podobných skupin na scéně. Velmi časté bývají v tomto ohledu různé ilustrované 

dekorativní plachty, které si lidé z každého soundsystemu vyrábějí sami a spolu s dalšími 

prvky je během party používají jako kolektivní znaky při výzdobě své hudební stage. 

Rovněž dodávky a nákladní automobily, které si aktéři z freetekno komunity obvykle 

přestavují k obrazu svému (a často jim dokonce dávají různá jména), mohou být 

výrazným zdrojem jak vlastní, tak i skupinové identity. Dobrým příkladem v tomto 

ohledu může být již zmíněný „legendární žlutý autobus Cirkus Alien“ (Mik) nebo grafiti 

pomalovaná karosa, kterou používá brněnské uskupení Vosa. 

Rozhodně nejvýraznější symbol identity jednotlivých techno-kmenů a zcela 

zásadní konstitutivní prvek, kterým se jejich aktéři vymezují vůči ostatním podobným 

tvůrčím skupinám na scéně, ale představuje jejich vlastní hudební aparatura. Řada 

soundsystemů si své reproduktory staví svépomocí a jejich členové k nim často mají 

emocionální vztah. Kinetix si například svou aparaturu „vlastnoručně postavili doma 

v garáži“ (Tnc) a v duchu kultury DiY si také navrhli její konstrukci: „Většina 

soundsystemů, co znám, si svoje bedny postavila podle plánků, co si stáhli někde na 

internetu, ale my jsme si navrhli a spočítali vlastní konstrukci, což si myslím, že je celkem 

unikát. Tyhle naše bedny tak jsou fakt jediný na světě“ (Pendapon). Podobně jako většina 

soundsystemů si i Kinetix své reproduktory originálním způsobem barevně vyzdobili tak, 

aby je ještě více odlišili od ostatních skupin na scéně: „Kolikrát, když člověk přijede na 



 

68 

 

teknival, tak právě podle vzhledu beden nebo podle dodávek kolem nich pozná, na který 

stagi najde ten který soundsystem a kde taky nejspíš potká zrovna ty který kámoše“ 

(Tommy). Podle některých je proto tyto stěny z reproduktorů dokonce možné svým 

způsobem považovat za „takový náš společný kmenový totem“ (Tofi). Na jedné straně 

tedy mohou aktéři nějakého techno-kmene prostřednictvím svých reproduktorových 

sestav symbolicky vyjadřovat příslušnost ke své sociální skupině, a na straně druhé je 

zase používají jako společný identifikační znak ve vztahu k ostatním aktérům na scéně.   

Hudební aparatura (tzv. zvuk) a další technologické vybavení potřebné pro 

pořádání party proto tvoří na emické rovině neméně důležitou složku každého 

soundsystemu jako jeho samotné personální obsazení: „Když nemáš zvuk, tak nemůžeš 

mít ani soundsystem. Soundsystem bez beden je blbost. To by pak byla jen obyčejná 

skupina DJs“ (Tofi). Materiální zázemí soundsystemu se tak v tomto ohledu stává 

zdrojem kolektivní identity, která zároveň jeho aktérům poskytuje i jistou anonymitu: 

„Žádná jména, žádné tváře, žádný idol, […] nic není připsáno muzikantům, […] není to 

o egu nebo osobnosti, všechno se dělá ve jménu Spiral Tribe“ (Rozhovor Spiral Tribe…). 

Pro Pendapona proto jejich soundsystem představuje „něco jako naše společný dítě, který 

se spolu dohromady snažíme nějakým způsobem dál rozvíjet“ (Pendapon). Podobně jako 

jiné soundsystemy se i Kinetix snaží své technické vybavení v duchu kultury DiY 

různými způsoby neustále inovovat ve snaze produkovat stále technologicky 

sofistikovanější události. Aktivity spojené s postupným budováním a technologickým 

zdokonalováním soundsystemu představují spolu se samotným pořádáním EDM událostí 

pro řadu aktérů freetekno komunity jeden z hlavních způsobů jejich vlastní seberealizace 

a tvoří i podstatnou součást jejich životního stylu. 

Vzhledem k tomu, že jednotlivé techno-kmeny představují v prvé řadě 

emocionální komunity, může i identifikace aktérů s nimi často nabývat různých intenzit 

a v některých případech představovat i „vyloženě srdcovou záležitost“ (Irena). Podobně 

jako u Maffesoliho novodobých kmenů může nicméně i zde jedinec v různých kontextech 

příslušet k více podobným techno-kmenům zároveň. Běžně mezi nimi lze plynule 

přecházet a jelikož spolu často kooperují za účelem uskutečňování různých společných 

freetekno událostí, mohou se tyto emocionální komunity úzce prolínat na základě 

konkrétních situačních podmínek: „Každý soundsystem má ve svým okruhu nějaký ty 

další spřátelený soundsystemy, se kterýma pořádá svoje akce“ (Tofi). Vznikají tak různé 
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dočasné aliance, jako bylo ve své době na scéně populární seskupení OSN (Oktekk, 

Strahov, NSK). Rovněž ale mezi nimi může existovat i určitá řevnivost: „Kolikrát se třeba 

nějaký partě smějeme, že celou noc hoblujou to svý tvrdý hardtechno, nebo že berou to 

freetekno až moc vážně, ale na druhou stranu se zase určitě občas smějou oni nám, že 

hrajem pomalý a teplý cajdáky. […] Stejně se ale navzájem nakonec respektujem  

a kolikrát si třeba nějaký DJ od nás na jejich akci i zahraje“ (Pendapon). Přes vědomí své 

vlastní kmenové odlišnosti tak aktéři z freetekno komunity prostřednictvím své společné 

agency na každodenní rovině neustále potvrzují svou příslušnost k freetekno scéně jako 

celku a zároveň ve vztahu k většinové společnosti navenek vyjadřují její distinkci  

a soudržnost. 

Podle Maffesoliho se novodobé kmeny jakožto emocionální komunity konstituují 

přes tři hlavní pilíře: estetickou auru, etickou zkušenost a společné zvyky (Maffesoli 1996, 

s. 9-28). Konstitutivním prvkem jednotlivých techno-kmenů je proto zejména společná 

praxe jejich aktérů v podobě zvyků formujících jejich sdílenou zkušenost: tedy taneční 

freetekno party a s tím spojené techno-travellerství. „Jasně, že nám jde vždycky v první 

řadě o to udělat si někde party komplet sami podle sebe“ (Tofi). Jejich hlavním záměrem 

je tedy uspořádat se svým techno-kmenem ničím nerušený a nespoutaný mejdan a stejně 

jako Maffesoliho novodobé kmeny tak dosahují svého plného vyjádření v oslavě. Povaha 

techno-kmenů je tedy apriori „orgiasticko-extatická“ (K. Mannheim, cit. dle Maffesoli 

1996, s. 19) a tím pádem i „primárně apolitická“ (Beaufort 2007, s. 39). Jak poznamenává 

Keller: „Jejich výhradním a také jediným požadavkem je dobře a po svém se bavit“ 

(2005). Přívlastek ‚free‘ u slova tekno je nakonec výrazem pro svobodu a nezávislost  

a označení ‚rave‘ má zase český ekvivalent ve slově ‚běsnění‘. Do popředí zde vystupuje 

Maffesoliho „dionýsiovský spirit“ (1996, s. 32), který mu slouží jako metaforická 

protiváha racionálního Prométhea, symbolizujícího pevně strukturovaný normativní řád 

moderní společnosti (2002). Zatímco Prométheus totiž přiřazuje každému prvku předem 

jasně dané umístění, Dionýsios je naopak symbolem neustálého bloudění, nespoutaného 

nomáda, nekonformního cizince nebo podivného tuláka (ibid). 

Dionýsiovský princip, artikulovaný ve formě kolektivního hédonismu freetekno 

party a ztělesněný ideálem nezávislého techno-travellerství, tak může sloužit jako základ 

pro Maffesoliho sdílenou etickou zkušenost aktérů freetekno komunity: na jedné straně 

je odrazem jejich distinkce vůči institucionalizovanému řádu většinové společnosti, a na 
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straně druhé zase vyjádřením společné snahy stát dočasně „mimo“ rámec její sociální 

struktury. Jejich záměrem tedy není nějaká „future-directed“ politická akce, která by byla 

kriticky zacílená na většinovou společnost, jak se například domnívá St John (2003,  

s. 65). Nesnaží se nějak „reklamovat budoucnost“ (ibid, s. 78). Mnohem spíše jim jde  

o to, existovat na čas prostřednictvím „svobodné“ a „nespoutané“ party mimo 

společenské kodexy a zákony. Jak říkají v dokumentu CzechTek zástupci soundsystemu 

NSK: „Nám šlo vždycky hlavně o to vzít si bedny a udělat party někde na louce nebo 

v lese, kde se nám to líbí a kde chceme my, […] pro nás to bylo od začátku úplně 

apolitický, na prvním místě byla vždycky ta hudba“ (Kohoutová 2017). 

Cílem těchto senzuálních „mikro-skupin“ (Maffesoli 1996) tedy není nějaká 

„stávka“ proti dominantní společnosti ve smyslu požadavků „permanentní revoluce“ 

(Bey 2004, s. 6). Jejich aktivity mají spíše formu dočasného „povstání“ nebo momentální 

„vzpoury“, která je narozdíl od revoluce „zapovězeným okamžikem, neodpustitelným 

popřením [mocenské] dialektiky“ (ibid, s. 6). Alfou a omegou aktérů freetekno komunity 

tedy není nějaký konflikt se státní mocí, ale snaha o prosazení svého „práva na mejdan“ 

(ibid, s. 14). Podle SGX z Cirkus Alien může být sice „obsazení pozemku [při pořádání 

freeparty] už samo osobě de facto bráno jako politický čin“ (Kohoutová 2017), jejich 

aktéři nicméně nejsou vedeni politickou snahou ovládnout a transformovat nějak centrum 

dominantní společnosti. Zaměřují se na její periferii, kde vytvářejí různé marginální, 

„dočasné autonomní zóny“ (Bey 2004) – dekomodifikované prostory kolektivního 

prožitku, slasti a oslavy (srov. Segeš 2010; Slačálek 2011; St John 2003). Jedná se vlastně 

o formu aktivní kulturní performace v podobě konstrukce různých utopických míst, která 

mají svůj základ v reálném světě: „alternativních kulturních heterotopií“ (St John 2001b). 

Hlavní roli mezi těmito „pohyblivými prostory“ (Slačálek 2011) „poetického 

terorismu“ (Bey 2003) hrály v ČR v minulosti zejména teknivaly, jako byl CzechTek, 

kde pravidelně docházelo k setkání celé řady českých i zahraničních techno-kmenů  

a které vytvářely základ pro jejich společnou estetickou auru, „dějiště sdíleného osudu“ 

(Maffesoli 1996, s. 14-15). Celá freetekno scéna se v rámci těchto událostí na určitý čas 

navzájem propojila, artikulovala svou principiální nezávislost na většinové společnosti  

a rekonstituovala svou kolektivní jednotu.  Každý soundsystem si zde mohl postavit své 

vlastní hudební podium, konfrontovat svůj styl s dalšími podobnými skupinami a 

prezentovat se tak vůči ostatním aktérům v té době ještě relativně koherentní subkultury. 
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Podle Mejry z NSK „ty teknivaly byly úžasný hlavně v tom, že se tam sjížděli lidi 

z celý Evropy a potažmo z celýho světa, všichni možný umělci a soundsystemy, a tam to 

byl jejich meeting […] takže jsme obcházeli různý hudebníky a DJs a navzájem jsme 

všichni poznávali svoje styly, měnili si desky […] a tohle už se dneska bohužel moc 

neděje“ (Kohoutová 2017). Společné události typu teknivalů se totiž sice stále čas od času 

uskutečňují, často ale v mnohem menších rozměrech. Jednotlivé uzly této „alternativní 

techno-kulturní sítě“ (St John 2003, s. 72) jsou v dnešní době propojeny spíše virtuálně, 

a to zejména prostřednictvím mediálních kanálů jako je internet. Přes absenci větších 

teknivalů se nicméně tyto techno-kmeny navzájem stále ať už lokálně, translokálně nebo 

virtuálně propojují a vytvářejí dohromady decentralizovanou a dynamickou síť vztahů, 

kterou lze považovat za jakousi páteřní strukturu této hudební scény. Samotní aktéři  

z freetekno komunity pro ni mají vlastní název Network 23. 

Žádný prvek v této síti se přitom nezdá mít nějakou zvláštní autoritu nad ostatními 

a zdá se, že se mezi nimi neprojevují žádné výraznější mocenské hierarchie. Díky tomu 

může například organizaci jakéhokoli teknivalu kdykoli plnohodnotně převzít zcela nová 

osoba, resp. techno-kmen: „Stačí, když má někdo k dispozici vhodný prostor a dá vědět 

pár ostatním lidem, aby tam udělali mejdan“ (Mik). „Oni taky ty lidi, který si vezmou 

svým způsobem na starost uspořádání akcí, jako je BulgariaTek nebo RomaniaTek, se 

můžou kdykoli změnit. Dřív to třeba v tom Bulharsku dělali borci z Brna, a teď myslím, 

že zase francouzští Monkey Family. Pořád je to ale jeden a ten samej mejdan“ (Tofi). 

Mnohem vhodnější označení potenciální role organizátora freetekno událostí by tak 

možná mohl být spíše jejich iniciátor. Tuto roli přitom může v rámci decentralizované 

freetekno síťe dočasně zastat víceméně jakýkoli její prvek – ať už jednotlivec nebo celý 

techno-kmen. Jak říká o organizaci teknivalů Yanizz z Cirkus Alien: „Jednou to dělal 

jeden člověk a podruhý zase druhej člověk, někdo si prostě vždycky vylosoval toho 

‚Černýho Petra‘, a kdo mohl, tak to pak udělal“ (Kohoutová 2017). 

Vychází tak najevo Kočandrlem zmiňované rhizomatické uspořádání této hudební 

scény (2010, s. 32-41), kde může každá její část dočasně převzít iniciativu, „spojit 

libovolný bod s kterýmkoli jiným“ (Deleuze a Guattari 2010, s. 13) a vedle své „linie 

segmentarity“ tak založit i novou „linii úniku“ (ibid, s. 31). Tyto linie přitom podle 

autorského dua Deleuze a Guattari představují zvláštní konstitutivní procesy  

ustanovené na principech „spojení“, „heterogenity“ a „multiplicity“ (ibid, s. 13-16)  
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a v rhizomatickém systému se projevují „deteritorializací“ a „destratifikací“ (ale také 

„reteritorializací“) jeho původního subjektu i objektu (ibid, s. 10, 16-19). Často jsem se 

v rámci různých freetekno událostí setkal mezi jejich aktéry a dozorujícími policisty 

s konfliktem dvou různých perspektiv. Po obvyklém dotazu policistů, kde najdou 

organizátora akce, totiž jejich aktéři často s oblibou odpovídali, že „nikdo takový tady 

neexistuje“ (Bára), nebo naopak tvrdili, že „tady jsou organizátoři úplně všichni“ 

(Tommy). Jak mi k tomu řekl Tofi, zástupci policie, úřadů nebo médií totiž „asi nikdy 

nepochopí, že my žádného centrálního organizátora fakt vůbec nepotřebujeme […] 

všechno to spolu dělá většinou dost proměnlivá parta lidí, a to celkem spontánně a 

kupodivu taky dost neorganizovaně“ (Tofi). 

Tento ideový konflikt mezi aktéry freetekno komunity a zástupci většinové 

společnosti může ve výše nastíněné Deleuze a Guattariho nomadologické perspektivě 

(2010, s. 33-34) dobře poukazovat na střet dvou odlišných modelů sociální struktury. Na 

jedné straně stojí mainstreamová společnost pátrající po konkrétní osobě organizátora  

a odrážející tak centralizovanou metaforu rozvětveného stromu s jeho pevným kmenem 

a na jednom místě zapuštěnými kořeny (ibid, s. 11-13). Tato metafora odkazuje  

k autoritativnímu a vertikálnímu způsobu organizace společnosti, který je typický pro 

naši západní kulturu: „Strom ovládl západní realitu a celé západní myšlení“ (ibid, s. 27). 

Na druhé straně této duality stojí neotribální povaha freetekno scény, která se svým 

vnitřním uspořádáním mnohem více podobá „rhizomorfní“ síti různých „podzemních 

stonků“, dočasných „hlíz“ (ibid, s. 13) a jejich oddenků. Podobně jako rhizom je totiž i 

freetekno scéna „na rozdíl od centrovaných systémů s hierarchickou komunikací  

a předem ustavenými vztahy […] systémem acentrickým, nehierarchickým  

a neoznačujícím, bez Generála“ (ibid, s. 31). Její horizontálně uspořádané techno-kmeny 

tak více než západní mainstreamovou populární kulturu mohou svými acentrickými 

vztahy, „pohyblivými hranicemi“ a „neustále unikajícím horizontem“ připomínat spíše 

zaniklé kultury nomádů, známé z travnatých stepí Východu (ibid, s. 27-29). 

Na úrovni teoretického modelu je tedy možné říci, že sociální strukturu freetekno 

scény netvoří jedna zcela homogenní subkultura, nýbrž alternativní a na mainstreamové 

společnosti relativně nezávislá a disperzní síť novodobých techno-kmenů, která je 

dynamická, decentralizovaná a nomádská a v jejím vnitřním uspořádání mezi 

jednotlivými prvky absentují výraznější hierarchie. Tyto techno-kmeny přitom 
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nepředstavují nějaké hranicemi do sebe uzavřené skupiny, ale spíše vzájemně propojené 

a otevřené plošiny13 (ibid, s. 31-32). Maffesoliho koncept novodobých kmenů se proto 

spolu s Deleuze a Guattariho modelem rhizomu zdají být v případě studia fenoménu 

freetekno užitečné. Zatímco analytické pojmy jako je hudební scéna nebo subkultura totiž 

odkazují spíše k vnějším statickým vlastnostem a obecně sdíleným distinkcím ve vztahu 

k dominantní sociální struktuře, optika konceptu novodobých kmenů v kombinaci 

s modelem decentralizovaného rhizomu může odhalit leccos o skutečné povaze vnitřního 

uspořádání tohoto fenoménu. Přes veškerý explanační potenciál těchto pojmů se ale stále 

domnívám, že dokáží osvětlit jen jednu omezenou část sociální reality celého fenoménu. 

Stále se totiž jedná o modely odkazující ke sféře sociální struktury, které jen těžko dokáží 

zachytit onen pomíjivý okamžik, ve kterém se společnost nachází v průběhu samotné 

freetekno party. Pokud se tedy chceme dotknout podstaty těchto hudebních a tanečních 

událostí a pochopit některé aspekty jejich proměny ve vztahu k dominantnímu řádu 

většinové společnosti, bude nejspíše zapotřebí poohlédnout se ještě po dalších 

teoretických modelech z oblasti sociálních věd. Domnívám se přitom, že Turnerův 

koncept communitas by v tomto ohledu mohl být dobrým vodítkem. 

 

 

6.2 Freetekno party jako unikátní rituální proces 

Podobně jako hovořil Maffesoli (1996) ve své práci o návratu tribalismu do 

postmoderní společnosti, poukazoval zase Turner (1984) na současnou „retribalizaci“ 

společnosti (post)industriální. Na rozdíl od Maffesoliho, který tak usuzoval na základě 

pozorování různých fluidních a mikro-kulturních sociálních útvarů v rámci dominantní 

sociální struktury, ale došel Turner ke svému závěru skrze identifikaci ‚kvazi-liminální‘ 

povahy některých typicky moderních společenských aktivit a událostí. Ty podle něj 

představovaly „pokusy o obnovení původní matice [kmenových] rituálů“ (ibid, s. 25)  

a spadaly tak do sféry antistruktury. 

Turner nebyl na rozdíl od Maffesoliho ve své teorii zcela jednoznačný v tom, 

jakým způsobem se tato retribalizace ve společnosti projevuje: „Odkazoval své čtenáře 

zkrátka k takovým komunitám, organizacím nebo ‚kmenům‘, […] jejichž aktivity  

                                                 
13 Deleuze a Guattari nazývají „plošinou“ „každou multiplicitu, která může být s ostatními spojena vnějšími 

podzemními stonky, až vzniká rhizom a může se rozšiřovat. […] Rhizom se skládá z plošin. […] [A] plošina 

je vždy ve středu, nemá konec ani začátek“ (2010, s. 31-32). 
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a události se nějak vymykaly z o rituály ochuzeného mainstreamu západní společnosti“ 

(Gerard 2004, s. 167). Ve své jediné česky vydané knize Průběh rituálu tak Turner 

přisuzuje liminalitu přechodových rituálů již zmíněným skupinám, jako byli beatníci  

a hippies (2004, s. 111). Jindy se zase zmiňuje o koncertech rockové hudby jako  

o „sociálních rituálech budoucnosti“ (1974, s. 263) nebo o liminální povaze různých 

kvazi-religiózních skupin, tajných sekt nebo poutníků (1979). Ve svém pozdějším díle 

From Ritual to Theater (1982) pak svou teorii rozšířil ještě o další nevšední fenomény 

typické pro moderní komplexní společnost, jako jsou hudební festivaly, divadelní hry, 

noční taneční kluby nebo sportovní události typu Super Bowl, které shodně považoval za 

„liminoidní […] kulturní pozůstatky různých zapomenutých liminálních obřadů“ (ibid,  

s. 55). 

Autoři zabývající se problematikou EDMC a rave kultury se proto ve svých 

studiích na Turnerovu teorii často odvolávají (Gerard 2004; St John 2004b; Tramacchi 

2004). Jak nicméně poznamenává Gerard, přes značnou oblibu tohoto konceptu stále není 

k dispozici mnoho prací, které by se souvislost liminality kmenových rituálů s moderními 

EDM party pokusily do důsledku analyzovat a empiricky ověřit (2004, s. 174). Toto 

přirovnání by přitom mohlo sdělit mnohé o vztahu těchto událostí s dominantní sociální 

strukturou. Podle Drahokoupilové mají freetekno party „rituální, resp. liminální povahu 

a jsou událostmi, jež vedou dělící čáru mezi každodenností a specifickým světem vlastní 

party“ (2005, s. 7). Zeman zase považuje akce jako CzechTek za „archetypální 

pokračování iniciačních rituálů v moderní industriální společnosti“ (ibid,  

s. 4). Podobnou domněnku v minulosti vyslovila i Thornton, podle které „je pro britskou 

mládež chození do nočních tanečních klubů integrální součástí dospívání“ (1995, s. 33) 

a aniž by se odvolávala na Turnera proto tvrdí, že klubové taneční a rave party shodně 

slouží adolescentům jako „přechodový rituál“ (ibid, s. 33, 94). Je ale skutečně možné 

mezi tyto dva fenomény narýsovat jednoduše rovnítko? Opravdu poskytují freetekno 

party svým aktérům nějaký způsob transice ve vztahu k sociální struktuře většinové 

společnosti, nebo pouze ventilují napětí s ní spojené a jsou tak spíše dočasnou formou 

úniku? Na to by mohlo odpovědět blížší prozkoumání, jakým způsobem mohou freetekno 

party jako ‚rituální proces‘ ve skutečnosti probíhat. 

Podobně jako u van Genepových rites de passage lze i u freeparty rozlišit tři 

odlišné a na sebe navzájem navazující fáze: odloučení, rituálu a návratu do společnosti. 
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Stejně tak jako u rituálů přechodu se i v průběhu těchto tanečních událostí mezi jejich 

aktéry formuje dočasné a relativně nezávislé společenství. Ott a Herman se zmiňují  

o jejich „potenciálu k rozrušení a překročení tradičních hierarchií platných ve vnější 

[strukturované] společnosti“ (2003, s. 253). Statusy, normy a zákony platné v rámci 

běžného života během těchto událostí do značné míry přestávají platit a centrální 

hodnotou se stává mezi jejich aktéry bezprostředně zformovaná a vnitřně 

nediferencovaná komunita, která by se slovy St Johna dala v duchu Turnerovy teorie 

příhodně označit za „techno-communitas“ (St John 2004b, s. 29). 

K formování této dočasné a spontánní techno-communitas může mezi aktéry 

freetekno událostí často docházet již během cesty na akci samotnou. Ať už je to v koloně 

automobilů jedoucích z meeting-pointu, během čekání na nádraží, nebo při bloudění 

lesem a hledání skrytého místa, kde se událost koná, její účastníci se zde symbolicky 

oddělují od vnější společnosti a vstupují do nejasného světa vlastní party: „Kolikrát jsme 

cestou bloudili někde v lese a tyhle akce pak byly ze všeho nejlepší“ (Tommy). Společný 

zájem v podobě hlubokého prožitku na normách vnější společnosti nezávislé „zábavy“ 

v těchto situacích často převládne a lidé, kteří se do té doby vůbec neznali, spolu často 

začnou hovořit, jako by byli staří známí: „Já měl úplně nejradši, když jsme jezdili ještě 

za mlada vlakem nebo sockou, kdy jsme potkali na nádraží další lidi, co už podle vzhledu 

bylo jasný, že jedou taky na mejdan, a nakonec pak takhle jela víc jak půlka vlaku spolu 

na techno“ (Tofi). 

Vztahy mezi jednotlivci v tomto nově vznikajícím společenství mohou během 

různých událostí dosahovat i různých intenzit, což se mimo jiné může odvíjet právě od 

toho, jak moc je party symbolicky a prostorově vzdálená od vnější strukturované 

společnosti. Roli zde mohou hrát faktory jako je délka a obtížnost cesty samotné nebo její 

potenciální dobrodružnost. Překonávání různých překážek může z tohoto hlediska být 

výrazným tmelícím prvkem: „Pamatuju si, jak jsme jednou jeli na akci Strahov-Mikro,  

a to bylo od vlaku snad deset kiláků pěšky lesem. Šli jsme to tenkrát po tmě asi dvacet 

lidí, co jsme se vůbec neznali, a nikdo z nás ani pořádně nevěděl kudy máme jít […] 

A když už jsme to pak konečně po X hodinách nad ránem našli, tak jsme spolu zakempili, 

rozdělali si oheň, šli spolu všichni na bar na pivo a strávili už takhle pohromadě víceméně 

celej víkend“ (Mik). Vedle společného cíle, v podobě na vnější společnosti nezávislé 

freeparty, jsou to tedy především společné a okamžité zážitky a zkušenosti, které dávají 
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této spontánní techno-communitas její vědomí dočasné sounáležitosti: „V momentě, kdy 

se na tu akci konečně dostaneš, tak to ty lidi dá tak nějak automaticky spolu do kupy“ 

(Hajos). 

Takováto bezprostřední konstituce spontánní techno-communitas během cesty 

jejích aktérů na společnou freeparty může být ještě výraznější, pokud se jedná  

o zahraniční událost. Když jsem se například ve společnosti Kinetix vydal v roce 2006 na 

první ukrajinský teknival, potkali jsme velkou část účastníků této akce již pět dní před 

jejím začátkem ve frontě na slovensko-ukrajinské hranici nedaleko Užhorodu. Ačkoli se 

tito lidé podle mých informací do té doby navzájem osobně téměř neznali, počkali na 

sebe po překročení hranice na improvizovaném meeting-pointu na první benzinové 

stanici a jako skupina poté pokračovali až do svého cíle na pobřeží Azovského moře na 

Krymu v jedné koloně obytných automobilů pospolu. Pomáhali si přitom v rámci různých 

nepředvídatelných situací, jako byly zdravotní komplikace nebo oprava porouchaných 

automobilů. Každý večer také pořádali společné pijatiky a večeře a navzájem se dělili  

o své zásoby (TD, srpen 2006). Jednalo se vlastně o přípravu na teknival samotný, během 

které se již začala ona techno-communitas zcela spontánně formovat. Podle Gerarda 

(2004) proto může cesta na party v duchu van Gennepovy teorie aktérům sloužit jako 

symbolický prostředek, který odděluje profánní svět od sakrálního, jako když se 

„prochází dveřmi“ (van Gennep 2018, s. 24). Podle Turnera ale toto oddělení nemůže být 

pouze „záležitostí vstupu do chrámu – musí zde následně existovat i rituál, který mění 

kvalitu času nebo konstruuje kulturní prostor, který je definován jako nacházející se 

‚mimo čas‘, tedy takový, který existuje za a vně [strukturálního] času, jímž se poměřují 

sekulární procesy a rutiny“ (1982, s. 24).  

V průběhu samotné freetekno party se tak její aktéři po svém oddělení od 

společnosti ocitají z pohledu dominantní sociální struktury v nejasném  

a nestrukturovaném – nebo možná lépe řečeno re-strukturovaném – stadiu: „tady je to 

prostě na pár dní náš úplně vlastní, jinej a totálně nezávislej svět“ (Tofi). Freeparty je 

„laboratoří okamžiku“ (Gaillot 1999) ve smyslu relativní pomíjivosti zde zformovaných 

vztahů a důrazu aktérů na aktuální prožitek. Projevuje se v ní ale i dočasná permanence 

a nová strukturace času, neboť její aktéři sdílí vědomí o předem vyhrazené době trvání  

a uzpůsobují tomu svoje jednání. Freeparty tak vytváří dočasnou alternativní realitu: 

„Teknival je vlastně takový techno-město, který z ničeho nic někde vyroste a existuje si 
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tak nějak samo pro sebe“ (Tommy). Skutečné místo, které se ale nachází ‚mimo‘ prostor  

a čas v takovém smyslu slova, v jakém jsou tyto veličiny definované dominantní sociální 

strukturou. Van Gennep podobné prostory nazýval „neutrální zónou“ (van Gennep 2018, 

s. 23). Pro Turnera zase představovaly „území nikoho mezi strukturální minulostí  

a strukturální budoucností“ (1990, s. 11). Bey je označoval jako „dočasné autonomní 

zóny“ (2004) a St John (2001) o nich mluví jako o „heterotopiích“ (Foucault 2003,  

s. 71-86). Všechny tyto koncepty spolu podle Gerarda na poli undergroundových EDM 

událostí úzce korespondují (2004, s. 172), a vytvářejí základní platformu pro konstrukci 

„nevšední reality“14 (Harner 2011, s. 17) freeparty. Jedná se o alternativní kulturní 

prostory, nehierarchizovaná „místa […] v čase ‚mimo‘ čas“ (Turner 1983, s. 103). 

Stejně jako u Turnerových communitas, tak i v těchto prostorech dočasné 

liminality a společenské marginality do značné míry přestávají platit původní sociální 

role a statusy: „Je úplně jedno, kdo je kdo nebo kdo má jakou funkci, to nikoho nezajímá, 

pokud to teda není tajnej policajt (smích)“ (Tofi). Aktéři těchto událostí tak v jejich 

průběhu načas opouštějí své běžné role, které za normálních okolností hrají ve 

společnosti, aby se na danou chvíli stali téměř rovnoprávnými příslušníky nově 

zformované, dočasné a spontánní techno-communitas: „Mě na technu od začátku 

přitahovala nejvíc právě ta parta lidí, který i když se spolu třeba neznaj, tak stejně držej 

pohromadě a jsou navzájem hodně v pohodě“ (Mik). Podobně i některé společenské 

kodexy, normy a zákony, které se do té doby zdály mít takřka univerzální platnost, během 

těchto událostí najednou pozbývají svého smyslu, nebo nabývají nových významů: „Na 

technu vlastně žádný pravidla moc neexistujou, dokud někdo nikoho neotravuje, tak ať si 

každej dělá, co sám chce“ (Machos). Hlavní důraz je tak vedle vnitřně nediferencované  

a soudržné komunity kladen i na „absolutní“ svobodu projevu indvidua: „Někdo totálně 

pod vlivem přijde, komplet se svlíkne i z trenýrek a tancuje a pobíhá okolo úplně nahej, 

ale nikoho to moc nezajímá, je to jeho věc“ (Daniel). 

Freetekno party by se tedy daly z různých úhlů pohledu označit za vskutku 

liminální události existující „vně“, „za“ a „pod“ sférou dominantní sociální struktury jako 

takové. Jejich podobnost s přechodovými rituály předindustriálních společností nicméně 

není pouze záležitostí „analytických modelů“ (Lawless 1996, s. 21-23). Samotní aktéři je 

                                                 
14 Harner (2011) používá termín „non-ordinary reality“ ve své komparativní studii šamanismu pro vystižení 

podstaty těchto rituálních obřadů 
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ke kmenovým obřadům často s oblibou přirovnávají a stejně jako v případě Maffesoliho 

novodobých kmenů i v tomto případě existuje až pozoruhodná shoda mezi etickou  

a emickou rovinou. „Já z těch teknivalů míval vždycky pocit takový až jako magie, jako 

kdyby v tom byl nějakej skrytej princip, kterýho jsme se během tý party všichni společně 

dotknuli“ (Tofi). Podobné vyjádření „transcendence“ je přitom tím „nejběžnějším 

‚emickým‘ způsobem, jímž se aktéři snaží liminální moment rituálu zachytit  

a pojmenovat. […] Odkaz k vyšším bytostem je ‚emickým‘ pojmenováním toho, co 

antropolog ‚eticky‘ popisuje jako liminalitu“ (Chlup 2005b, s. 184, 191). 

Podle Gerarda je v případě EDM událostí liminalita v podobě „zaznamenaného 

formátu a performované aktivity […] zakódována v undergroundové taneční hudbě jako 

podnět k tanci“ (2004, s. 180). Právě elektronická taneční hudba, tanec, světelné efekty  

a užívání různých entheogenů15 by se daly v návaznosti na Turnera označit jako „základní 

stavební kameny“ (2004, s. 26) freetekno rituálu. Na rozdíl od Turnera se však 

domnívám, že je v případě fenoménu freetekno tyto „molekuly rituálu“ (ibid) zapotřebí 

analyzovat nejen jako symboly z hlediska jejich významu, nýbrž zároveň i jako jeho 

katalyzátory, a tedy s ohledem na jejich funkci. Nepřímo zde navazuji na Reynoldse (viz. 

kap. 3.3), podle kterého je právě funkce elektronické taneční hudby a nikoli její význam 

tím, na co bychom měli při studiu rave kultury zaměřit svoji pozornost (1998, s. xix). 

Částečně se tak odkláním od přístupu autorů CCCS, kteří „hudbu a tanec chápali nikoli 

jako žitou zkušenost, ale jako text nebo znak, který může být dekódován za účelem 

porozumění politické signifikance […] a resistence [subkultur] vůči mainstreamové 

kultuře“ (Hall a Jefferson 1976, resp. Hebdige 1979, cit. dle Gerard 2004, s. 169). 

Jednoznačně nejvýraznějším prvkem, který propojuje jednotlivé elementy 

freetekno událostí dohromady a vytváří z nich holisticky soudržný celek je elektronická 

taneční hudba. Ta je také primárním prvkem, který může aktéry přivést ke stavům 

blížícím se transu. Na rozdíl od „rockové hudby, která o zkušenosti referuje 

(autobiografické nebo imaginární), rave zkušenost konstruuje“ (Reynolds 1998, s. xix). 

Elektronická taneční hudba a obvzláště styl techno je založen na repetitivních beatech  

o pravidelné frekvenci a kontinuitě. Je čistě „instrumentální a není proto nositelem žádné 

zprávy“ (Gaillot 1999, s. 17-18) o konkrétním obsahu. V mnohém se může podobat 

                                                 
15 J. Ott navrhuje termín entheogeny pro označení různých substancí užívaných v rámci šamanských 

rituálních obřadů jako náhradu za etnocentrické pojmy, jako jsou halucinogeny nebo psychedelika (1996). 
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africkým rituálním bubnům: „Technika a Afrika […] jsou dvěma esenciálními póly 

techna“ (ibid, s. 35). Rychlost a styl hudby určuje DJ, který se podle Rietveld stává 

„typem šamana, který vede kongregaci na cestu […] do prázdnoty“ (Rietveld 2004,  

s. 53). DJ tak zaujímá roli průvodce aktérů nevšední zkušeností freeparty: „Já jsem 

vlastně kdysi začal hrát na gramce i proto, že se mi líbilo, jak můžu přes ně manipulovat 

ty lidi“ (Pendapon).  

Podle Gerarda využívá DJ při svém vystoupení v práci s gramofony a mixážním 

pultem různé „techniky liminality“ (2004: 174-178), kterými určuje tempo hudby, její 

vrcholy a poklesy. Ostatní aktéři na to reagují pasivním poslechem nebo aktivním tancem: 

„On ten beat, jak je rytmickej, tak se na něj dá tancovat úplně všechno. Tam můžu třeba 

tancovat valčík a bude to stejná sranda, jako když budu skákat metr do vzduchu. Hlavně 

u týhle hudby můžeš prostě úplně vypnout, a tak nějak se čistě zaposlouchat, že nemyslíš 

vůbec na nic“ (David). Tanec na freeparty proto bývá charakterizován jako osvobozující 

a odosobněná liminální zkušenost, která konstituuje stavy spontánní communitas (St John 

2004, s. 27-29) a katalyzuje prožitek vzájemné propojenosti jejich aktérů (Olaveson 2004, 

s. 91). „Mě na tom tanci na technu baví asi nejvíc to, že se můžu hejbat úplně sám za 

sebe, čistě podle toho, jak zrovna cítím tu hudbu, a že mám přitom kolem sebe X lidí,  

o kterých vím, že to mají hozený úplně na stejno“ (Tofi). Vedle monotónní rytmické 

hudby je tedy právě tanec tím hlavním prostředkem, který pomáhá uvést aktéry freeparty 

do stavů překračujících jejich běžnou zkušenost. 

Podobné zážitky mohou být ještě výrazně umocněny použitím světelných efektů, 

které bývají často kombinovány s umělou mlhou produkující mezi tanečníky kouřovou 

clonu. Oblíbené jsou zejména blikající černobílé stroboskopy, které vytváří efekt 

přerušovaného pohybu. K vidění je ale i celá škála jiných barevných lamp nebo laserů 

vytvářejících světelné geometrické obrazce. Časté je také promítání abstraktní 

videoprojekce. Kromě toho, že tyto efekty určují finální podobu každé stage, resp. celé 

freeparty, tak se i výrazně podílí na pozměněném vnímání času a prostoru. Takahashi se 

v tomto ohledu odvolává na neuropsychologický výzkum A. Nehera (1961, cit. dle 

Takahashi 2004, s. 154) a tvrdí, že vizuální stimulace pomocí světel laserů a stroboskopů 

má při simultánním použití rytmických úderů bubnů potenciál k tomu aktivovat 

v lidském mozku alfa a théta vlny charakteristické právě pro stavy euforie, transu  

a vizionářství (Takahashi 2004, s. 154). 
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Takto pozměněné stavy vnímání jsou na jedné straně jistě otázkou individuální 

zkušenosti a subjektivního prožitku každého aktéra. Na straně druhé jsou ale jejich 

výsledkem i zřetelné projevy kolektivní senzitivity, které mohou snadno vyústit do nějaké 

podoby sdílené spirituality. Aktéři mluví o „napojení na ty ostatní“ (Irena) nebo o tom, 

že jsou všichni „na jedný vlně“ (Tofi). Tyto pocity mohou být ještě podpořeny 

kolektivním užíváním entheogenů včetně alkoholu, které jsou pro freetekno party 

typické. Zatímco tradiční LSD může měnit stavy vědomí a způsobovat halucinace, 

neméně populární extáze s sebou přináší intenzivní a euforizující pocity lidské blízkosti 

a sounáležitosti celé komunity, resp. techno-communitas. Tramacchi v tomto ohledu 

upozorňuje na paralely mezi užíváním psychoaktivních látek během tanečních rave party 

v australské buši a obdobným využíváním entheogenů v rámci rituálů nezápadních 

společností, jako je konzumace peyotlu u mexických Huicholů nebo ayahuasky u kmene 

Barasana v Kolumbii (2004). Takahashi zase považuje častou stimulaci pomocí MDMA 

za způsob „nervového tuningu“, který umožňuje aktérům rave party dosáhnout stavů 

„přirozeného rauše“ (2004, s. 160). Pozměněné stavy vědomí jsou zde povýšeny do 

pozice přirozenosti a brány s naprostou samozřejmostí, což může vystihovat na freetekno 

scéně oblíbený a lehce ironický pozdrav: „Ahoj, jak se dáš si něco?“ (Petra). 

Freetekno události tedy prostřednictvím těchto čtyř základních elementů (hudby, 

tance, světelných efektů a užívání entheogenů) zprostředkovávají svým aktérům prožitek 

nevšední reality, který transcenduje jejich každodenní zkušenost a umožňuje jim 

dosáhnout mezi sebou stavu spontánní, resp. existenciální techno-communitas. Je 

nicméně otázkou, zda mohou mít tyto prožitky nějaký transformační potenciál ve smyslu 

přeměny jejich sociálního statusu nebo nějakého jiného přechodu v rámci dominantní 

sociální struktury. Pokud by se totiž někdo domníval, že se jedná o archetyp kmenových 

iniciačních rituálů z dětství do dospělosti, jako to činí například Thornton, dalo by se 

s úspěchem namítnout, že řadě pravidelných účastníků těchto událostí je v dnešní době 

okolo třiceti až čtyřiceti a více let, mají svá trvalá zaměstnání a také vlastní rodiny. 

Přijmout tuto hypotézu by tak znamenalo uznat, že velká část lidí, kteří pravidelně 

praktikují tyto přechodové rituály, v nich nějakým způsobem ‚ustrnula‘. Z empirického 

hlediska proto nejspíše nezbývá než uznat, že k žádnému takovému přechodu v průběhu 

freetekno událostí nedochází. V čem ale spočívá ona „transformační zkušenost“ rave 

party, o které hovoří někteří autoři (Gerard 2004; Olaveson 2004; St John 2004b; 
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Takahashi 2004). K odpovědi na tuto otázku je třeba zaměřit se na to, jakým způsobem 

se v rámci freetekno událostí projevuje Turnerem navržená distinkce mezi kmenovou 

rituální liminalitou a moderní volnočasovou liminoiditou (1982). 

Freetekno party bezesporu představují primární iniciační místa, kde dochází  

k rekonstituci a reprodukci nejen jednotlivých techno-kmenů, ale i celé freetekno scény 

jako takové. Intenzivní zážitky „psychedelických communitas“ (Tramacchi 2000), které 

svým aktérům zprostředkovávají, mohou podle St Johna navozovat „mystické stavy  

a primárně religiózní zkušenost“ (2004b, s. 38). Podobně jako dříve beatníci či hippies se 

i aktéři freetekno událostí za „pomoci eklektického a synkretického užívání symbolů  

a liturgických činů vybraných z repertoáru mnoha náboženství a §mysl rozšiřujících‘ 

drog, [elektronické taneční] hudby a blikajících světel snaží znovu navázat mezi sebou 

absolutní spojení“ (Turner 2004, s. 135). Z této perspektivy se tedy jedná o liminální 

události, neboť se prostřednictvím dosažení stavu techno-communitas tato hudební scéna 

vnitřně integruje a jsou zdrojem její neotribální socializace.  

Tato nevšední zkušenost techno-communitas může mít z individuálního hlediska 

sama o sobě poměrně výrazný transformační potenciál. Aktéři v této souvislosti hovoří  

o změně pohledu na mainstreamovou společnost v podobě relativizace absolutní platnosti 

dominantního sociálního řádu a s ním spojených norem, hodnot a pravidel: „Na mě to 

vždycky působilo takovou jednotou, […] propojeností těch věcí, […] nezničitelností, 

prostě že stejně jednou umřeš a je to vlastně všechno jedno, a tak se bavíš a pozoruješ ty 

věci okolo a v těchhle stavech, když tě pak napadne něco jako platit daně? A chodit do 

práce? A vůbec něco muset? Tak ti to pak přijde úplně směšný“ (David). V tomto ohledu 

je tedy liminalita freeparty aktérům tím, co Turner nazýval „podmiňovacím způsobem“ 

kulturních procesů (1982, s. 82-83). Na rozdíl od spontánních communitas kmenových 

společností má nicméně tento relativizující vztah freetekno událostí k dominantnímu řádu 

většinové společnosti spíše destruktivní nežli konstruktivní povahu: „On je s tím taky 

spojenej takovej ten krušnej návrat, že když tohle člověk prožije a pak se vlastně vrátí 

zpátky do normálu a musí nějak fungovat a chodit do práce, tak se mu to celý [chození 

do práce] zdá úplně zbytečný“ (David). 

Liminalita freetekno událostí tedy v tomto ohledu není „eufunkční“ ve vztahu  

k zachování dominantní sociální struktury a není ani „integrována do totality sociálních 

procesů“ (Turner 1982, s. 54). Nedochází během nich k žádné explicitní proměně statusu 
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jejich aktérů ani k žádnému potvrzení sociálního řádu například formou jeho dočasné 

inverze (srov. ibid). Jejich aktéři se spíše snaží existovat na určitý čas ‚mimo‘ dominantní 

normativní rámce, tedy až za hranicí většinové sociální struktury. Freeparty se v tomto 

ohledu stávají platformou pro dočasnou nezávislost a spíše než obligátní liminální 

události, dost možná představují liminoidní oddechové aktivity a kulturně performativní 

způsoby úniku. Neslouží totiž jako „zrdcadla invertující a reflektující“ (ibid,  

s. 41) mainstreamovou společnost, ale spíše jako evakuační kanály umožňující svým 

aktérům „zformátovat se a nemyslet vůbec na nic (Daniel) nebo „vytancovat si na chvíli 

všechny problémy z hlavy“ (Tofi). Jsou místy kreativního a konstruktivního eskapismu, 

který přestává být prázdnou kulturní kategorií a stává se předmětem kolektivní 

experimentace a subversivního jednání. 

Prostřednictvím odosobněného extatického tance na kontinuální rytmickou 

elektronickou hudbu a pod vlivem různých omamných látek mohou aktéři freetekno 

událostí skutečně dosahovat stavů, které daleko překračují jejich běžnou každodenní 

zkušenost, a ve kterých je jim umožněno intenzivně prožívat společný pocit nově nabyté 

„svobody“. Podobně jako liminoidní fenomény tak i freeparty mohou na jedné straně 

reprezentovat „osvobození od celé hromady institucionalizovaných závazků 

předepsaných na základě sociální, […] technologické a byrokratické organizace, […] 

chronologicky regulovaných rytmů továrny a kanceláře“, a na straně druhé zase 

zprostředkovávat „svobodu ke […] generování nových symbolických světů, […] 

překročení sociálně strukturovaných omezení, […] hře s myšlenkami, fantaziemi […]  

a novým sociálním uspořádáním“ (Turner 1982, s. 36-37). 

Liminoidní freetekno události tak mohou být v tomto ohledu považovány za 

„semínka kulturní transformace“ ve smyslu „nespokojenosti [jejich aktérů] s tím, jak věci 

kulturně jsou“ (ibid, s. 45) uspořádané. Nejedná se ale o způsob aktivní sociální kritiky, 

který by si kladl za cíl nějakým způsobem oponovat státu nebo měnit většinovou 

společnost. Jejich aktéři ze své perspektivy spíše poukazují na „nesmyslnost […] 

mainstreamové ekonomické a politické organizace“ (ibid, s. 55), ze které jim tyto události 

umožňují se na čas vytratit. Podle Gerarda se proto v tomto ohledu jedná o „proto-

strukturální“ (Turner 1979, s. 39) jevy, neboť „nabízejí alternativní kulturní paradigma 

vůči mainstreamu“ (Gerard 2004, s. 180). Mají schopnost rozpustit normativní mřížku 

oné pavučiny tvořící sociální strukturu většinové společnosti a vytvořit na její hraně 
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dočasné autonomní zóny, alternativní a nezávislé sociální světy, které St John (2018) 

označuje jako „víkendová společenství” nebo “událostní kultury”. 

Z pohledu Turnerovy teorie rituálů by se tedy dalo říci, že freetekno party jsou 

liminální událostí ve vztahu k samotné freetekno scéně, ale liminoidní vůči většinové 

společnosti. Mnohem spíše, než jako tradiční rites de passage, by proto možná bylo 

vhodné označit je za moderní „unikátní rituální procesy“ (St John 2004a, s. 10). 

Transformační potenciál freetekno událostí totiž nespočívá v rekonstituci mainstreamové 

sociální struktury, ale v poskytnutí možnosti oprostit se od jejího institucionalizovaného 

řádu skrze kreativní konstrukci autonomní kulturní platformy. Nevšední zkušenost aktérů 

existenciální techno-communitas v tomto ohledu nepředstavuje nějaký prostředek 

k dosažení cíle, jako tomu je u přechodových rituálů kmenových společností, ale podobně 

jako v případě beatníků a hippies se stává cílem sama o sobě. Když britští Spiral Tribe 

říkali, že chtějí pořádat své party ilegálně, tak tím neprotestovali proti zákonům své země 

ani se je nepokoušeli nějak měnit. Snažili se vést svůj život mimo ně a nezávisle na nich, 

protože prý „ten jediný skutečný život existuje mimo zákon“ (Reynolds 1998, s. 142). 

Existovat totiž z perspektivy communitas znamená, že „jedinec ‚stojí mimo‘ strukturální 

status, […] existovat znamená být v extázi“ (Turner 2004, s. 135, 177). 

Takovéto spontánní, resp. existenciální techno-communitas je proto zapotřebí 

konceptuálně odlišit od pojmů jako je freetekno scéna, -subkultura, -komunita nebo 

novodobé techno-kmeny, jež se prostřednictvím liminální/liminoidní zkušenosti techno-

communitas rekonstituují. Všechny tyto pojmy totiž odkazují k relativně stabilnějším 

sociálním útvarům, které jsou samy o sobě typem a zároveň i součástí sociální struktury. 

Techno-communitas je ale oproti tomu pouhým okamžikem, přechodnou hlízou 

vyrůstající z podzemních stonků freetekno rhizomu, který jejím prostřednictvím realizuje 

svůj primární záměr - dočasné vystoupení z hranic většinové sociální struktury. Pokud je 

ale v tomto ohledu skutečně možné freetekno události považovat za konstitutivní projev 

undergroundové antistruktury, jakým způsobem by se pak dalo interpretovat současné 

prolínání této hudební scény se sférou mainstreamové populární kultury? K odpovědi na 

tuto otázku je třeba zaměřit se optikou zde uvedených modelů na podobu sociální  

a kulturní změny, která se v rámci fenoménu freetekno party v posledních letech 

odehrála. 
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6.3 „Techno-communitas“ a jejich normativizace 

V předchozích dvou kapitolách jsem se snažil zkonstruovat spíše atemporální 

teoretický model freetekno scény, založený na statických dichotomiích jako jsou 

neotribální techno-kmeny vs. mainstreamová společnost, horizontální acentrický rhizom 

vs. vertikální centralizovaný strom, sváteční rituální antistruktura vs. každodenní sociální 

struktura nebo spontánní techno-communitas vs. institucionalizovaná a normativní 

společnost. Tyto dichotomie mohou na první pohled poukazovat na klasické 

antropologické kategorie, jako je rozdíl mezi tradiční a moderní společností nebo 

mechanickou a organickou solidaritou (Durkheim 2004). Jak ale může napovědět výše 

nastíněná relativizace Turnerova rozlišení na liminální a liminoidní jevy, neměly by  

v případě freetekno scény možná být chápány zcela absolutně jako ryzí dichotomie, nýbrž 

mnohem spíše jako dva proti-póly jednoho jediného společenského kontinua. Každá 

společnost totiž podléhá změně a pokud chceme porozumět transformaci fenoménu 

freetekno a jeho současné podobě, je tento dualistický model zapotřebí rozpohybovat. 

Lévi-Strauss používal při svém popisu předindustriálních kmenových společností 

v knize Myšlení přírodních národů (1996) pojem bricolage. Charakterizoval jej za 

pomoci metafory domácího kutila jako protikladu odborného inženýra (ibid, s. 33-39). 

Zatímco inženýr si totiž své instrumentální zázemí vybírá na základě racionální rozvahy 

a předem jasně daného plánu a používá věci výhradně k účelům, pro něž byly původně 

stvořené, domácí kutil pracuje pouze s omezenou množinou prostředků a svůj záměr 

realizuje jejich kreativní kombinací:  

 

Domácí kutil je sto provádět velký počet rozličných úkolů, ale na rozdíl od inženýra neurčuje 

si při každém z nich jako první cíl stanovit a získat suroviny a nástroje uzpůsobené speciálně 

k danému záměru: jeho instrumentální svět je uzavřený, a pravidlem jeho hry je vystačit vždy s tím 

co má doma, tj. se souborem nástrojů a materiálů v kterémkoli okamžiku ohraničeným; součásti 

tohoto souboru jsou navíc nesourodé, neboť složení celku není ve vztahu s momentálním projektem, 

[…] nýbrž je náhodným výsledkem všech příležitostí, které dovolily obnovit či obohatit danou 

zásobu nebo ji udržovat pomocí pozůstatků po předchozích montážích a demontážích (ibid, s. 34). 

 

Freetekno scéna by v některých ohledech mohla být dobrým příkladem takového 

domácího instrumentálního kutilství. Vybudovat soundsystem nebo uspořádat freeparty 

v duchu kultury DiY již samo o sobě jistou míru kutilství vyžaduje, neboť tyto činnosti 

se často odvíjí od kreativní kombinace všech možných prostředků, které mají jejich aktéři 
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zrovna po ruce: „Na technu si člověk prostě musí umět poradit“ (Fonus). Podle Majkla 

z NSK probíhá vývoj soundsystemu „jako když se rodí organismus a buňky teprve spějou 

k nějaký funkci, zjišťujou, co je pro ně nejlepší“ (Vladimír-518 2016, s. 365). Podobně  

i Kinetix ve svých začátcích podle Tofiho svou technickou výbavu „lepili dohromady, 

jak jen to bylo možný“ (Tofi). Přes úzké propojení freetekno scény s moderními 

technologiemi se tedy dá práce aktérů s nimi považovat za veskrze kutilskou: „Měli jsme 

dost omezený prostředky, takže jsme všechno sháněli buď po bazarech nebo si spíš stavěli 

sami doma z toho, co měl kdo zrovna navíc v garáži nebo co kdo mohl donést z práce“ 

(Fonus). „Většinu věcí jsme se učili sami tak nějak za pochodu. Jak hrát na gramce, jak 

stavět bedny nebo jak si opravit auta“ (Pendapon). 

V průběhu samotných freetekno událostí se toto instrumentální kutilství 

nejvýrazněji projevuje při pořádání ilegálních DiY freeparty, které lze jen obtížně předem 

do detailu naplánovat. Příjezd aktérů na pozemek v těchto případech často probíhá jen 

těsně před začátkem události samotné a celá party také obvykle vzniká relativně 

spontánně. Kinetix mají v takových případech ve zvyku naložit s sebou do dodávek ze 

svého skladu techniky pro jistotu veškeré vybavení, které by mohli využít. To se v duchu 

instrumentálního kutilství v mnoha ohledech skládá z věcí, které byly ke svému účelu 

uzpůsobeny jejich vlastní domácí činností nebo na základě aktuální potřeby během 

předchozích EDM událostí. Po příjezdu na místo pak začnou z těchto prostředků nikoli 

nahodile, ale ani podle předem jasně daného plánu, vytvářet samotnou hudební stage  

a postupně proměňovat celý prostor budoucí party. Finální podoba hudební aparatury, 

postavení baru, zázemí pro DJs, zastřešení stage, osvětlení nebo dekorace, to vše vzniká 

až na základě momentální domluvy aktérů a dle konkrétních dispozic každého prostoru. 

Spontaneita hraje v organizaci těchto událostí významnou roli a může sloužit jako 

průvodní znak instrumentálního freetekno kutilství. 

Do značné míry opačná situace ale nastává v případě oficiálních EDM festivalů  

a legálních událostí odehrávajících se v různých kempech, neboť jsou obvykle plánovány 

již několik měsíců dopředu. Zástupci pořádajících soundsystemů se s dalšími 

zainteresovanými aktéry často několikrát předem scházejí a podrobně plánují, jak bude 

jejich hudební stage a celý okolní prostor události vypadat. Vytváří se seznamy věcí, které 

je třeba obstarat. Ty, které nejsou k dispozici, se půjčují z profesionálních půjčoven. 

S předstihem se počítají výsledné parametry hudební aparatury a vyrábí se dekorace 
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uzpůsobené na míru daného prostoru. Měří se délka kabelů, které budou potřeba. Rýsuje 

se kombinace reproduktorů, postavení světel, velikost tanečního parketu, konstrukce 

baru, sestavuje se tzv. line-up určující pořadí DJs, a to včetně definice hudebního stylu, 

který budou hrát. To, co se během tradičních freeparty uskutečňuje na základě spontánní 

kooperace v rámci nediferencované DiY komunity, se v případě oficiálních událostí stává 

předmětem odborného vedení, rozdělení funkcí a rolí a následování předem 

naplánovaného projektu. Z domácího kutila se tak v těchto situacích de facto stává 

inženýr, což může naznačovat, že mezi oběma těmito kategoriemi lze v některých 

případech plynule přecházet. 

Tento přechod přitom nemusí být patrný jen v rámci synchronní komparace DiY 

freeparty a oficiálních EDM festivalů, nýbrž se dá vysledovat i v diachronní perspektivě 

na proměně přístupu některých techno-kmenů a dalších aktérů v rámci celé freetekno 

scény jako takové. Odpovídá to snaze produkovat stále sofistikovanejší události, ale  

i přesunu akcí z louky do kempu, posunu od ilegality k legalitě nebo od undergroundu 

směrem k mainstreamu. Podle Frantála je v současné době profesionalizace freetekno 

scény jedním z průvodních jevů její transformace a odvíjí se na jedné straně od 

modernizace technologického zázemí některých soundsystemů a na straně druhé od 

kvalitativní proměny samotných událostí, které bývají oproti minulosti mnohem více do 

detailu propracované: „Standard dřívějších freeparties dnes již nestačí“ (2018, s. 44-45).  

Podle Tommyho došlo k tomuto kvalitativnímu posunu zejména v období po 

ukončení pořádání teknivalu CzechTek a jeho následekem bylo i určité rozdělení do té 

doby jednotné freetekno scény: „Potom, co skončil CzechTek, tak některý soundsystemy 

dál udržovaly tu linii a pořádaj dodnes freeparty i za cenu toho, že jim to třeba policajti 

zatáhnou, ale dost lidí se vydalo cestou velkejch komerčních akcí, jako je třeba X-

Massacre, kde už potřebujou mít najmutou ochranku, vyhazovače na vstupu, maj tam 

svoje VIP prostory, půjčenou profi aparaturu z půjčoven, lákaj lidi na zahraniční DJský 

hvězdy a prodávaj předražený lístky v předprodeji na ticketportalu“ (Tommy). Pakliže by 

se tedy počátky freetekno scény daly považovat za vesměs kutilské, postupem času se  

u některých skupin začal projevovat inženýrský přístup: „Dnes si může každý, kdo má 

hromadu peněz postavit soundsystem lehce sám. Objedná si zvuk a bedňáky [a] funguje 

už trošičku jako firma“ (Novák 2015). 
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Turner ve své teorii označoval podobnou proměnu jako proces, kdy původně 

spontánní communitas přechází do institucionalizované formy communitas normativní,  

a považoval ji za takřka univerzální jev (2004, s. 130). Stejně tak i podle DJ Toxora se 

podobná změna stává všem subkulturám a nevyhnula se proto ani freetekno scéně: „Dobu 

osahávání a neprobádaných vod vystřídala rutina. […] To, co dlouho fungovalo jako 

koníček a zábava, se v režimu každovíkendových party stalo prací“ (Novák 2015). Podle 

Turnera je nejčastější příčinou podobné normativizace snaha nějaké „subkultury či 

skupiny o prodloužení a zachování bezprostředních vztahů spontánní communitas na bázi 

permanence“ (1982, s. 49). Původně nestrukturovaná communitas totiž časem začne sama 

přecházet do podoby „trvalého společenského systému“ (ibid). 

První známky počínající normativizace techno-communitas se v rámci freetekno 

scény dají vysledovat již krátce po přelomu tisíciletí, kdy se z původně heterogenní  

a rovnoprávné skupiny účastníků začala konstituovat vnitřně rozvrstvená subkultura. 

Nesouvisely tedy zpočátku až tak s proměnou organizačních principů samotných 

událostí, jako spíše s rostoucí diferenciací jejich aktérů a se stratifikací toho, co Reynolds 

v návaznosti na Deleuze a Guattariho koncept toužícího stroje (Deleuze a Guattari 1983, 

s. 1-8) nazývá „nediferencovaným a nehierarchickým seskupením lidí a technologií“ 

(Reynolds 1999, s. 246). Spolu s medializací a masifikací freetekno událostí, které v té 

době dosahovaly vrcholu své popularity, totiž začalo mezi jejich aktéry docházet i  

k vzájemnému odcizení a rozvoji sociálních bariér: „Zatímco na začátku spojovacím 

prvkem akcí bylo, že tam jsou všichni dohromady, všichni vytváří party, […] v jednu 

chvíli došlo na velkých akcích k rozdělení lidí na organizátory a na ty co se přišli bavit“ 

(Novák 2015). Začala se tak konstruovat na freetekno scéně do té doby neexistující 

hranice mezi účinkujícími a publikem a aktéři se tak mezi sebou začali opět dělit podle 

kritéria „více“ nebo „méně“, které bylo původně charakteristické spíše pro vnější 

mainstreamovou sociální strukturu. 

Nastartoval se tak proces vnitřní sociální diferenciace (Beaufort 2007, s. 54-55)  

a stratifikace (Kočandrle 2010, s. 58) freetekno scény, který podle výpovědí samotných 

aktérů do značné míry pozměnil původní přátelskou atmosféru akcí. To se projevovalo 

několika způsoby. V první řadě se začali vymezovat zejména starší a zkušenější účastníci, 

kteří byli v mnoha případech součástí nějakého soundsystemu, resp. jeho techno-kmene, 

a fungovali do značné míry jako producenti freetekno událostí, vůči účastníkům mladším, 
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kteří představovali spíše jejich konzumenty a jelikož to podle starších systémáků často 

přeháněli se svým subkulturním stylem, byli z jejich strany označováni pejorativním 

výrazem jako ještěři. Obě tyto skupiny společně se pak pod tíhou rostoucí popularity 

freetekno událostí začaly negativně vymezovat vůči nově příchozím a náhodným 

účastníkům – zejména tzv. šampónům, kteří přicházeli převážně z klubové scény  

a nepatřili tedy do „tvrdého jádra“ freetekno subkultury (srov. Beaufort 2007, s. 51-55; 

Kočandrle 2010, s. 59; Slačálek 2011, s. 109-111). 

Tato (re)stratifikace aktérů freetekno událostí odehrávající se v rovině Thornton 

navržené distinkce mezi „autentickými originály“ a „dolézajícími stoupenci“ (1995,  

s. 159) může podle Slačálka odpovídat nerovnoměrné distribuci subkulturního kapitálu, 

jehož zdrojem se na freetekno scéně stává věk účastníků, dosažené zkušenosti a potažmo 

i zásluhy o scénu (2011, s. 109). Zprvu otevřené a liberální freetekno party, jejichž 

ideálem byl princip nezávislé a rovnostářské techno-communitas, si tak pod tíhou vlastní 

popularity začaly postupem času vytvářet svou vlastní hierarchickou strukturu: „Já na 

technu takový to rozdělování lidí a povyšování se nikdy neměl moc rád, ale je fakt, že se 

k těm mejdanům v jednu chvíli přifařila taková spousta lidí, že to přestalo bejt únosný“ 

(Tofi). Výsledkem tohoto procesu tak byla postupná diferenciace těla bez orgánů a rozvoj 

nové formy subkulturního elitářství, kdy aktéři s odstupem času nadneseně, ale zároveň  

i kriticky, hovoří o rozdělení scény na různé vzájemně oddělené společenské „kasty“ 

(Machos), na „nadlidi a podlidi“ (Tofi) nebo dokonce odlišné „biologické druhy“ 

(Daniel). 

V tomto ohledu by se dalo opět navázat na Slačálka, podle kterého v případě 

teknivalu CzechTek „ve zpětně rekonstruovaném příběhu účastníci subkultury 

[negativně] zdůrazňují masovost, rozšíření akce mimo původní ‚jádro‘ a potažmo i mimo 

znalost nepsaných pravidel“ (2018, s. 284). Tato masovost přitom podle něj postupně 

„proměnila i některé aktéry scény, [kdy] pro část soundsystemů začaly party představovat 

především zdroj zisku, což podstatně změnilo vztahy i ducha akcí“ (ibid, s. 285).  

O vzrůstající „komercializaci“ freetekno událostí ze strany některých soundsystemů se 

zmiňuje i Kočandrle, když poukazuje na skutečnost, kdy si část aktérů, jež označuje 

aktérským výrazem jako moneyridery, postupem času „začala z freetekna dělat živobytí“ 

(2010, s. 59). Zatímco „spojovacím prvkem prvních free parties“ podle DJ Toxora „nebyl 

motiv peněžní, ale zážitkový“, v důsledku toho, že „byla subkultura v jednu chvíli 
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úspěšná, tak se jí chytli lidi, kteří si ji vzali jako podnikatelský záměr“ (Novák 2015). 

S pokračující popularizací a profesionalizací scény tak v rozporu s nepsaným pravidlem, 

že „na freeparty se nevydělavá, […] některý soundsystemy začaly hlavně na zimních 

akcích profitovat ze vstupu a z prodeje drinků na baru a stal se z toho kšeft“ (Tofi).  

Diferenciace aktérů dle roviny organizátoři/účastníci, která se pravděpodobně 

nejdříve zkonstruovala právě na tzv. indoorových akcích, na nichž se tradičně vybíralo 

vstupné, a časem se přenesla i do venkovních událostí, této komodifikaci výrazně 

napomohla: „Najednou se vytvořila bariéra mezi těma, co stojej za barem a dělaj stage a 

těma před barem, co platěj vstup a co tu zábavu jen konzumujou“ (Tofi). Je 

pravděpodobné, že příčiny rozhodnutí českých soundsystemů ukončit jednou provždy 

pořádání CzechTeku je na etické rovině zapotřebí hledat právě v této proměně: „Snaha 

otevřít scénu širšímu počtu lidí znamená, že to pohltí samotnou subkulturu“ (Novák 

2015). Dočasné autonomní zóny, ve kterých do té doby prostředky sloužily spíše 

k interním účelům pro udržení kolektivního hédonismu (ať už ve vztahu k provozu akce 

nebo investice do osobního rauše), a kde do značné míry fungoval reciproční směnný 

obchod a systém obdarování (srov. Petiau 2015), se najednou rozvrstvily a začaly 

generovat statky určené ke spotřebě ve vnější společnosti (zatímco jiní aktéři zde 

prostředky vydělané ve vnější společnosti spotřebovávali). Freetekno scéna se tak vedle 

své stratifikace následně i symbolicky propojila s vnější společností konstrukcí 

ekonomických vztahů na bázi kapitalismu.  

Podle Turnera má přitom ve všech utopických modelech existenciální 

communitas spojování rovnosti osob s absencí majetku velký význam (2004, s. 131). 

Komodifikaci freetekno událostí tak je spolu se sociální diferenciací aktérů možné 

považovat za průvodní jevy v procesu normativizace techno-communitas, které  

v důsledku popularizace a profesionalizace scény začaly stále více přejímat prvky typické 

pro většinovou sociální strukturu a posouvat se tak ze sféry undergroundové antistruktury 

do pozice mainstreamové populární kultury. Diferenciace aktérů a komodifikace událostí 

otevřely dveře pro zavedení inženýrského režimu a z původně alternativní hudební scény 

se v mnoha ohledech začala stávat součást institucionalizovaného zábavního průmyslu. 
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6.4 Současná freetekno scéna a její linie úniku 

V Turnerově pojetí má proces, kdy si spontánní communitas časem vytvoří svou 

vlastní strukturu a přejde do podoby communitas normativní, spíše povahu endogenní 

sociální změny, což může na úrovni techno-communitas odpovídat výše nastíněné 

sociální diferenciaci, stratifikaci, komodifikaci a profesionalizaci freetekno událostí. 

V procesu transformace freetekno scény, kdy v současné době dochází na jedné straně  

k jejímu provázání s většinovou sociální strukturou, ale na straně druhé i k návratu do 

undergroundu a znovuobjevení techno-nomádských struktur, nicméně sehrály 

významnou úlohu i vnější vlivy v podobě tlaku státu usilujícího o kontrolu a kritiky ze 

strany mainstreamových médií.  

Freetekno události v mnoha ohledech vytvořily uvnitř mainstreamové společnosti 

to, co Hebdige označoval jako „nepřirozený zlom“, tedy jistou „dočasnou překážku  

v systému reprezentace“ (2012, s. 139). Stejně tak jako se podle Turnera musejí všechny 

stálé projevy communitas vnější společnosti logicky jevit jako anarchistické (2004,  

s. 108), tak se i freetekno party staly zdrojem obav sílících přímo úměrně k jejich rostoucí 

popularitě. Většinová společnost se přirozeně snažila se s tímto fenoménem nějakým 

způsobem vypořádat, což se projevilo i na sémantické rovině. Aktéři freetekno událostí 

bývají od jisté doby16 v mainstreamových médiích často zobrazováni relativně tendenčně 

buď jako nevinné „tančící děti“ nebo jako „nebezpeční lidé“ (srov. Paroubek 2005). Tato 

extrémní polarizace poměrně věrně odpovídá Hebdigovu schématu ideologické integrace 

nějaké nepřizpůsobivé subkultury mainstreamem, který její odlišnost buď trivializuje  

a naturalizuje jako nedospělost, nebo naopak odsune do pozice nevysvětlitelné exotiky 

mimo analýzu (Hebdige 2012, s. 148-149). V obou případech se ale snaží tímto způsobem 

zařadit, pojmenovat a domestikovat její jinakost dle vlastních klasifikačních schémat  

a diskursivních pravidel. 

Podobně ambivalentní tendence se dají zpětně vysledovat i v jednání ze strany 

státu. Nezávislé freeparty a teknivaly pro něj postupem času začaly představovat určitou 

hrozbu, jejíž naléhavost rovněž sílila s jejich rostoucí popularitou. Slačálek hovoří 

v souvislosti s CzechTekem dokonce o „zahanbení státu“, který si nebyl schopen vynutit 

dodržování svých klíčových norem, jako je ochrana soukromého vlastnictví a dodržování 

                                                 
16 Za zlomový moment se dá v tomto ohledu považovat rok 2000 a teknival CzechTek v Lipnici. 
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hygienických hlukových limitů (2018, s. 283-284). Vyostřená situace dospěla až ke 

konfliktu v roce 2005, kdy se stát rozhodl proti teknivalu zasáhnout za pomoci 

policejního násilí. V následujícím roce se nicméně jeho restriktivní přístup zcela obrátil 

a pro další ročník CzechTeku poskytl k dispozici vyhrazený armádní pozemek. Proměnil 

se i přístup většinové společnosti. Mainstreamová média jako rádio Bonton na tento 

ročník s předstihem upozorňovala jako na nejnovější hit letní festivalové sezóny. 

Společnost O2 jej dokonce ve společnosti oficiálních akcí jako Colours of Ostrava nebo 

United Islands of Prague nominovala do své soutěže O2 Dance Music Awards, ve které 

se umístil na třetím místě. Po brutálním policejním zásahu z předchozího roku tedy nastal 

zcela opačný trend, kdy mainstream transformoval tento nezávislý fenomén do podoby 

zboží a následně se jej pokusil integrovat komoditním způsobem (srov. Hebdige 2012, s. 

145-147). 

Mezi aktéry freetekno komunity nastalo určité rozčarování z tohoto vývoje. Pavel 

z NSK tento ročník zpětně přirovnává k pozici „indiánů v rezervaci“ (Kohoutová 2017) 

a samotní organizátoři se následně rozhodli od jeho pořádání upustit. Zajímavé může být 

v tomto ohledu zejména srovnání se situací ve Velké Británii. Zatímco v případě 

britských ostrovů došlo k omezení rave scény a přesunu velké části jejích aktérů do 

nočních hudebních klubů legislativní restrikcí, v ČR se od pokračování CzechTeku 

upustilo z důvodu legalizace a následné kontroly této události státem. Tedy formou její 

domestikace většinovou sociální strukturou. Při pohledu ze současné perspektivy by se 

dalo říci, že stát se tímto vývojem do značné míry poučil. Na jedné straně se od té doby 

důsledně snaží restriktivně potírat freetekno události odehrávající se mimo dosah jeho 

dohledu a moci, k čemuž si často vypomáhá vydáváním legislativních opatření. Na straně 

druhé zase bez vážnějších výhrad toleruje akce uskutečňující se pod jeho patronací  

a alespoň zdánlivě i podle jeho konceptů a pravidel (přestože například konzumace drog 

nebo překračování hlukových limitů mohou být v obou případech na srovnatelné úrovni).  

Zdá se, že je z hlediska vynucení norem tento přístup efektivní. Pro současné 

techno-kmeny se v důsledku nastalé situace stalo mnohem obtížnější pořádat své události 

tradičním a neohlášeným způsobem, v zaštítění anonymní nezávislou skupinou a bez 

dodržení zákonem stanovených podmínek: „Dneska už to prostě vždycky musí někdo 

napsat na sebe“ (Tnc). Místo neoficiálního iniciátora se tak spolu se sílícím tlakem státní 

moci na scéně stále častěji objevuje skutečný organizátor akce disponující všemi právy  
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i povinnostmi, které z této role vyplývají. Změna organizačních principů se odrazila i na 

podobě událostí: potřeba pronajmout si pozemek, uzavřít smlouvu, nahlásit konání akce 

na úřadech, zabezpečit hygienické zázemí, komunikovat s policií a případně i médii, to 

vše nutně vedlo k omezení původní spontaneity a podporuje zavedení profesionálního 

inženýrského režimu. Výsledkem tohoto trendu je tak další komoditní integrace 

vybraných freetekno událostí a s nimi související části scény, jejíž aktéři se v zájmu 

bezproblémového průběhu svých akcí sami rozhodli pro přechod do legálního režimu: 

„Když si chceš půjčit nějakou pokročilejší techniku a udělat tu party pro lidi zajímavější 

nebo si zveš zahraniční DJs na hraní a platíš jim letenky, tak nechceš riskovat, že někdo 

přijde a v půlce ti ten mejdan zatáhne“ (Hajos).  

Přestože se tedy i v dnešní době stále objevují jak tradiční freeparty, tak i menší 

teknivaly, jejich četnost se proti době před 10-15 lety radikálně snížila z řádově desítek 

za víkend do spíše jednotek za měsíc. Primární místo zaujaly v mnoha ohledech oficiální 

EDM party a festivaly odehrávající se v mezích stanovených zákony. To se projevilo i na 

proměně určité části freetekno scény a jejích aktérů. Ačkoli si některé festivaly jako 

Breakfest, Acidelika nebo SoundFeer zachovaly určitý nádech undergroundu, tak je míra 

jejich profesionalizace a zapojení do struktury relativně vysoká. Někteří aktéři freetekno 

komunity také začali na mainstreamové populární kultuře přímo participovat. Z řady 

neznámých DJs vystupujících anonymně pod hlavičkou soundsystemu vyrostly hudební 

celebrity, pro které se živé vystupování stalo primárním zdrojem jejich obživy. Původně 

undergroundové akce, jako je případ zmíněného X-Massacre, přešly v oficiálně 

inzerované EDM události a z komerčního hlediska i úspěšné projekty. Aktéři některých 

nezávislých techno-kmenů si založili noční hudební kluby, jako je pražský Cross Club 

nebo brněnský Favál, které se staly integrální součástí institucionalizovaného zábavního 

průmyslu. Jiné skupiny zase prostřednictvím svých soundsystemů zajišťují profesionální 

technické zázemí pro mainstreamové akce a vznikly z nich soukromé podnikatelské 

subjekty.  

Při pohledu z perspektivy Deleuze a Guattariho konceptu rhizomu mají všechny 

výše nastíněné procesy jeden společný jmenovatel: z horizontálního uspořádání se stává 

vertikální způsob organizace. Z nadšeného a spontánního ‚kutila-amatéra‘ se stává 

organizovaný ‚inženýr-profesionál‘. Původně nespoutaný nomád se usazuje: opouští 

multiplicitu starých vojenských základen, uzavřených lomů, vzdálených luk  
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a chátrajících továren a přesouvá se na půdu rekreačních středisek a kempů, nočních 

hudebních klubů, oficiálních festivalů a jiných strukturálně ukotvených lokalit. Techno-

tribální rhizom tak pod tlakem vnitřních i vnějších vlivů zapouští své kořeny na 

dominantním řádem předem vymezeném místě, sedentarizuje zde a vyrůstá z něho strom. 

Freetekno události jsou ale typologicky formou „communitas odloučení a stažení se ze 

světa“ (Turner 2004, s. 149). K tomuto odloučení, které „zahrnuje celkové nebo částečné 

vyvázání ze světa, jenž je v každém případě považován za trvalou ‚oblast neštěstí‘“ (ibid), 

tak může jen těžko dojít pod patronací státu a ve většinovou sociální strukturou 

institucionalizované pozici. Ve stejnou chvíli, kdy se z části rhizomu stává strom, se proto 

jeho jiná část snaží obnovit své podzemní stonky a vytvořit z nich nové linie úniku. Podle 

Kočandrleho totiž freetekno rhizom „dokáže díky své vegetativní schopnosti bujení 

podobným [domestikativním] zlomům odolávat. […] Jak vyplývá z historického vývoje 

fenoménu freetekno, již mnohokrát se v minulosti vyskytly snahy o jeho legislativní 

potlačení či mu hrozilo pohlcení mainstreamem. Pokaždé však díky ‚liniím úniku‘ 

dokázal tento fenomén přetrvat, a dokonce se i šířit dále“ (Kočandrle 2010, s. 60-61). 

Podobné „asignifikantní zlomy“ (Deleuze a Guattari 2010, s. 16) ve vývoji 

freetekno rhizomu, které mají za následek jeho další bujení a štěpení, přitom nutně nemusí 

být způsobeny jen vlivem legislativních restrikcí nebo pokusy o jeho domestikaci  

a integraci ze strany mainstreamové kultury, nýbrž mohou být i odpovědí na postupnou 

normativizaci původně spontánní či existenciální techno-communitas: „Každý rhizom 

obsahuje linie segmentarity podle nichž je stratifikován, teritorializován, organizován, 

označován, připisován atd.; ale také linie deteritorializace, po kterých neustále uniká“ 

(ibid). Uvnitř freetekno rhizomu tak mohou vyrůst stromovité struktury a přiblížit ho ke 

sféře institucionalizované hudební produkce. Zároveň ale ve stejnou chvíli v jeho jiné 

části probíhá konstituce nových linií úniku. Aktéři v současné době hovoří o „návratu do 

undergroundu“ (Tommy), kdy se fenomén freetekno vrací zpátky ke svým původním 

kořenům: „To znamená nedělání CzechTeku. Nedělání velkých party s velkým 

marketingem a velkým rozpočtem, ale opět organizování akcí za několik stokorun. 

S partou kamarádů, s nimiž během party nevíme o světě a svět neví o nás, […] Všechno 

si postavíme sami, nic si nepůjčujeme, nepronajímáme si drahá světla a neplatíme 

booking zahraničních hvězd. […] Znovu prožíváme kmen a pospolitost“ (Novák 2015). 
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Tento návrat ke kořenům freetekno rhizomu je nicméně mnohdy značně 

ambivalentní: „V rhizomech se objevují stromovité struktury, ale i naopak – z větve 

stromu […] může začít klíčit rhizom“ (Deleuze a Guattari 2010, s. 23). To může být 

patrné na příkladu Kinetix, kteří se sice podílí či podíleli na organizaci několika 

oficiálních EDM festivalů, zároveň se ale stále snaží o pořádání tradičních freeparty: 

„Dneska už se v podstatě nedaj pořádat velký akce, protože s sebou nesou samý problémy 

a ta společnost už to nedává. Proto dneska děláme buď ofiko festivaly, kde můžeme 

vytáhnout celej náš zvuk a s tou akcí si předem pohrát a pořádně jí připravit, nebo spíš 

menší freečka jen tak pro zábavu a pro pár kámošů“ (Tommy). Na jedné straně tak Kinetix 

přenášejí principy kultury DiY na půdu institucionalizovaných událostí, jako je například 

jimi spolupořádaný festival Povaleč, na straně druhé ale ve spolupráci se svými 

spřátelenými techno-kmeny stále udržují freetekno rhizom při životě pořádáním 

privátních freeparty. Každé léto se také se svým soundsystemem vydávají na 

několikatýdenní zahraniční objevné cesty ve svých obytných automobilech  

a v symbolické rovině se tak opět navrací k původnímu ideálu techno-travellerství. Podle 

Kočandrleho může přitom právě fenomén travellerství v podobě nové linie úniku nahradit 

a prodloužit trvání spontánní communitas, která v domácím prostředí přešla do své 

institucionalizované a normativní podoby (2008, s. 33-36, 2010, s. 48, 61-65).  

Vedle dnes již tradičních událostí jako je BulgariaTek či RomaniaTek, které se 

v posledních 10-15 letech staly oblíbeným cílem současných českých techno-kmenů, stojí 

v tomto ohledu za zmínku výše již zmíněný ukrajinský teknival konající se v letech 2006 

a 2007 na Krymu. Ačkoli se ve vztahu k freetekno scéně jednalo o spíše marginální 

událost, tak s sebou nesla poměrně výraznou symbolickou hodnotu. Již název „Ú-Těk“, 

namísto očekávatelného „UkraineTek“ nebo „U-Tek“, vzbuzoval svým způsobem 

pozornost. Na letáku inzerujícím tuto akci byl navíc vedle názvu uveden ještě podtext 

„Renagates of da CzechTek.no presents…“ a pod ním ilustrativní komixový obrázek 

běžících policejních strážníků volajících: „Hurry Up! Catch Them Before They 

Multiply!“. U dalšího ročníku šel pak tvůrce aktuální verze letáku ve své symbolice ještě 

dál, když na místo tradičního kresleného obrázku použil jako podklad pouze dopravní 

značku únikového východu z dálnice a vedle nápisu „Ú-Těk“ dopsal k šipce velkým 

písmem „Exit East“. Vzhledem k tomu, že se tato událost konala ve stejném roce jako 

poslední ročník CzechTeku, resp. právě rok poté, tak lze tuto symboliku interpretovat 
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jako založení nové linie úniku, kdy se část aktérů freetekno komunity rozhodla uspořádat 

si svůj teknival z dosahu mainstreamové sociální struktury. Nemusí se ale nutně jednat 

jen o výraz eskapismu ze sociálního řádu dominantní společnosti, nýbrž o projev re-

konstituce původních techno-nomádských struktur v rámci spíše usedlejší české 

freetekno scény, jejíž aktéři v duchu tradic freetekno kultury nadále usilují o nalézání 

nových kulturních, sociálních, psychologických i environmentálních teritorií.  

Návrat ke kořenům freetekno scény tedy na úrovni rhizomu neznamená jen 

revitalizaci techno-tribalismu a kultury DiY, nýbrž i obnovení jeho původní techno-

nomádské agency. Dochází tak k dalšímu posouvání jeho horizontu a k migraci do míst, 

kde může dosáhnout své autenticity. Vzhledem k tomu, že „pro většinu principů freetekna 

je společná touha po úniku z nepříznivé reality“ (Wimmer 2006, s. 15), totiž v případě, 

že „se objeví snahy zamezit těmto aktivitám jejich legislativním potlačením, dojde-li 

k pokusu zlomit freetekno rhizom, jeho reakcí je vyražení nových výhonků, nových linií 

úniku. […] Vznikají tak nové odnože a šlahouny, které hledají nové oblasti, kde se mohou 

uchytit. Buďto nové výhonky začnou bujet v ‚undergroundu‘, v ‚ilegalitě‘, nebo volí ‚linii 

úniku‘, jenž může být v rámci fenoménu freetekno reprezentována [právě] travellerstvím, 

kdy se perzekuovaná část subkultury vydává na cesty do míst, kde nachází podmínky pro 

své přetrvání“ (Kočandrle 2010, s. 61).  

Současnou situaci freetekno scény v ČR lze tedy na jedné straně charakterizovat 

sedentarizací a institucionalizací některých techno-kmenů a jejich událostí dle pravidel 

mainstreamové sociální struktury, na straně druhé ale i návratem k původním hodnotám 

spojeným s techno-tribalismem, kulturou DiY a fenoménem nezávislého techno-

nomádství. Uzavírá se tak kruh této transformace, která osciluje mezi přibližováním se  

k sociální struktuře a opětovným návratem ke spontánní antistruktuře. Ukazuje se, že 

vývoj fenoménu freetekno nemá lineární průběh: nevede z bodu A do bodu B, nýbrž má 

podobu cyklu nebo spíše spirály – symbolu, se kterým přišli Spiral Tribe, a který na 

emické úrovni od počátku prostupuje celou realitou freetekno kultury. 
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7 ZÁVĚR 

V této diplomové práci jsem předložil sociálně antropologickou studii fenoménu 

freetekno party v ČR, v níž se zaměřuji zejména na okolnosti jeho transformace. Mým 

hlavním cílem bylo na jedné straně identifikovat klíčové procesy změny, kterými tento 

fenomén v minulost prošel a na straně druhé se zaměřit na způsob, jakým se tyto změny 

projevily na jeho současné podobě. Vycházel jsem přitom z předpokladu, že se nejedná 

o zcela izolovaný socio-kulturní fenomén, a že je tedy jeho transformaci vedle samotného 

vnitřního vývoje zapotřebí nahlížet i ve vztahu k vnější mainstreamové společnosti a její 

sociální struktuře. 

Jako výchozí teoretický model jsem zvolil koncept hudební scény (Bennett 2004; 

Straw 1991). Po představení základních charakteristik a historického vývoje jsem 

freetekno scénu konceptualizoval jako neotribální (Maffesoli 1996) rhizom (Deleuze a 

Guattari 2010) skládající se z množství techno-kmenů, které spolu navzájem komunikují 

a kooperují za cílem uspořádání na většinové společnosti nezávislých dionýsiovských 

oslav v podobě freeparty. Tyto události jsem pak charakterizoval jako unikátní rituální 

procesy, které svou povahou odpovídají liminalitě/liminoiditě spontánní communitas 

(Turner 1982, 2004), a označil je jako techno-communitas (St John 2004b). Za jejich 

hlavní výraz považuji snahu aktérů o dočasné vystoupení z hranic většinové sociální 

struktury a konstrukci autonomní heterotopické kulturní platformy. K této konstrukci 

dochází prostřednictvím kolektivní agency aktérů freetekno událostí, která je typologicky 

blízká činnosti domácího kutila (Lévi-Strauss 1996), jenž zde slouží jako metaforická 

protiváha profesionálního inženýra symbolizujícího racionální povahu normativního řádu 

většinové společnosti. 

Tyto aktivity se nicméně zdají být v současné době narušeny dvěma spolu 

souvisejícími procesy, které lze označit za endogenní a exogenní příčiny sociální  

a kulturní změny. Na jedné straně se jedná o vnitřní sociální diferenciaci, stratifikaci, 

komodifikaci a profesionalizaci freetekno událostí, díky kterým původně spontánní 

techno-communitas přechází do své normativní podoby. Na straně druhé se jedná  

o domestikaci a integraci některých událostí většinovou sociální strukturou, díky čemuž 

určitá část freetekno scény postupně přejímá prvky typické pro mainstreamovou 

populární kulturu. Tyto procesy se dají přirovnat k situaci, kdy z původně horizontálně 

uspořádaného rhizomu vyrůstají vertikálně organizované stromovité struktury. Freetekno 
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rhizom ale díky své vegetativní schopnosti deteritorializace a konstituce nových linií 

úniku dokáže těmto tendencím odolat, což se v současnosti projevuje buď návratem části 

scény do undergroundu, směrem k pořádání menších a privátních freeparty, nebo migrací 

do zahraničí, kde může freetekno scéna dosáhnout své techno-nomádské autenticity. 

Nakonec tak docházím k závěru, že transformace fenoménu freetekno party nemá lineární 

průběh, nýbrž jeho vývoj odpovídá spirálovitému cyklu, který osciluje mezi spontánní 

rituální antistrukturou a normativní sociální strukturou.  

Ve své práci jsem vycházel především z klasických antropologických teorií. Můj 

přístup ke studiu fenoménu freetekno a jeho sociální a kulturní změně tak konceptuálně 

navazuje zejména na tradici britského strukturálního funkcionalismu a symbolickou 

antropologii Victora Turnera, kterou jsem se pokusil zkombinovat s francouzskou 

postmoderní sociologií Michella Maffesoliho a post-strukturalistickou filozofií 

autorského dua Gillese Deleuze a Félixe Guattari. Bylo by nicméně zajímavé tento vývoj 

uchopit i přes různé non-human činitele v podobě zvuku (elektronické taneční hudby), 

moderních technologií nebo užívaných entheogenů, které aktérům freetekno událostí 

pomáhají konstituovat autonomní prostor freeparty, a pokusit se jejich prostřednictvím 

sledovat další trajektorie, kterými se bude vývoj v rámci (post)freetekno kultury 

v následujících letech ubírat.  
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9 PŘÍLOHA: SEZNAM INFORMÁTORŮ 

 
BÁRA, 30 let. DJ v Kinetix soundsystemu Povolání: administrativní pracovnice. 

Praha/Střední Čechy. Rozhovory realizovány kontinuálně během výzkumu. 

BOBR (pseudonym), 30 let. DJ v nejmenovaném soundsystemu. Povolání: neznámé. 

Praha. Rozhovor: 12. – 14. 8. 2011. 

DANIEL, 37 let. Bez příslušnosti k soundsystemu. Povolání: stavba a realizace dekorací. 

Praha. Rozhovor: 10. – 16. 8. 2016. 

DAVID, 35 let. DJ v Letek soundsystem. Povolání: marketing v mezinárodní společnosti. 

Praha. Rozhovor: 19. 1. 2007. 

FONUS, 34 let. DJ v Kinetix soundsystemu. Povolání: truhlář. Beroun. Rozhovory 

realizovány kontinuálně během výzkumu. 

HAJOS, 35 let. Kinetix soundsystem. Povolání: manager IT oddělení v mezinárodní 

firmě. Praha/Beroun. Rozhovory realizovány kontinuálně během výzkumu. 

IRENA, 25-30 let. Kinetix soundsystem. Povolání: učitelka na základní škole. Plzeň. 

Rozhovor: 10. – 16. 8. 2016. 

JANA (pseudonym), 38 let. Aktérka nejmenovaného soundsystemu. Povolání: neznámé. 

Střední Čechy. Rozhovor: srpen 2017. 

JANE, 37-39 let. Oktekk soundsystem. Povolání: neznámé. Střední Čechy. Rozhovor: 21. 

1. 2007. 

KATKA (pseudonym), 30-35 let. Cirkus Alien soundsystem. Povolání: neznámé. Praha. 

Rozhovor: květen 2015. 

MACHOS (pseudonym), 37 let. Bez příslušnosti k soundsystemu. Povolání: montáže 

značkových prodejen. Praha. Rozhovor: 5. – 9. 7. 2017. 

MARTIN, 40-45 let. DJ v Mayapur soundsystem. Povolání: neznámé. Praha. Rozhovor: 

27. 7. 2018. 

MIK, 35 let. FDM soundsystem. Povolání: OSVČ v reklamním tisku. Praha. Rozhovor: 

27. 1. 2006., 27. 9. 2018. 

MÍLA (pseudonym), 38-42 let. NSK soundsystem. Povolání: neznámé. Střední Čechy. 

Rozhovor: 3. – 5. 7. 2015. 

ONDRA, 42 let. Bez příslušnosti k soundsystemu. Povolání: správa a údržba hřbitovů. 

Praha. Rozhovor: listopad 2018. 

PENDAPON, 36 let. DJ v Kinetix soundsystemu. Povolání: stavební projektant. Střední 

Čechy. Rozhovory realizovány kontinuálně během výzkumu. Doplňující interview: 

25. 9. 2018. 
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PETRA (pseudonym), 30 let. Povolání: neznámé. Praha. Rozhovor: 13. 8. 2012. 

TOFI, 35 let. Kinetix soundsystem. Povolání: asistent v mezinárodní škole. Praha. 

Rozhovory realizovány kontinuálně během výzkumu. Doplňující interview: 3. 10. 

2018. 

TNC, 35 let. DJ v Kinetix soundsystemu. Povolání: programátor mobilních aplikací. 

Praha/Svět. Rozhovory realizovány kontinuálně během výzkumu. Doplňující 

interview: 15. 1. 2019. 

TOMMY PROTLACK, 35 let. DJ v Kinetix soundsystemu. Povolání: IT specialista. 

Praha. Rozhovory realizovány kontinuálně během výzkumu. Doplňující interview: 30. 

1. 2019. 

 

 


