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Anotace 

V praktické části bakalářské práce představuji prostřednictvím dokumentární fotografie 

současnou techno scénu v Praze. Tento žánr elektronické taneční hudby zde zažil v posledních 

letech vlnu popularity, aniž by však do hry vstoupili zavedení promotéři. Techno akce pořádá 

v Praze množství kolektivů, z nichž každý funguje pod konkrétním jménem; jednotlivé skupiny 

většinou tvoří několik převážně mladých lidí. Fotokniha zahrnuje události organizované třemi 

kolektivy s rozsáhlejším zaměřením na jeden z nich, a fotografie záměrně nejsou seřazeny 

chronologicky nebo podle typu události. Snímky zachycují jak samotné akce, tak zákulisní dění 

– ukazují euforii noci, ranní únavu i to, co nejméně dvanáctihodinovému maratonu předchází.  

V teoretické části představuji fotografy, kteří se věnovali dokumentování nočního 

života, a popisuji specifika jejich práce. Dále zasazuji techno do hudebního a kulturního 

kontextu, popisuji historii žánru a současnou situaci.  

Abstract 

The practical part of this dissertation presents the current techno scene in Prague, Czech 

Republic. Techno as a relatively new genre of electronic dance music has gone through a wave 

of popularity in Prague over the past few years, but without the influence of established 

promoters. The photobook covers events organised by three collectives of young people, with 

a more extensive focus on one of them. They capture the euphoria of the night and subsequent 

morning fatigue as well as behind the scenes shots.  

The theoretical part focuses on the characteristics of nightlife photography, history of 

techno and its cultural and musical context. 
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Úvod 

Cílem praktické části této bakalářské práce bylo zdokumentovat současnou techno 

scénu. V průběhu dvou let (2017–2019) jsem navštěvovala techno parties v České republice 

a v zahraničí, a z nasbíraného materiálu se rozhodla do výsledné fotoknihy zahrnout pouze 

pražskou scénu. Na fotografiích převládají akce skupiny organizátorů s názvem Cukr. Jedná se 

o trojici lidí okolo dvaceti pěti let, z nichž většina vystudovala Akademii výtvarných umění 

v Praze, nepochází tedy z promotérského prostředí. Technu se začali věnovat v roce 2016 a nyní 

platí za nejaktivnější organizátory na scéně. Na organizaci událostí se pravidelně podílí 

minimálně dalších deset osob včetně techniků nebo brigádníků. Členové Cukru tvoří 

i uměleckou skupinu Bolt958, která protestovala například proti komercializaci galerie Mánes 

nebo kontroverznímu bourání komplexu Transgas. V knize se objevují také snímky z parties 

Harmony a Hedone, dalších dvou skupin, které techno akce pořádají.  

Techno scénu jsem se rozhodla dokumentovat díky hudební i vizuální atraktivitě. O té 

jsem se přesvědčila v roce 2017 na techno party v nyní zdemolované budově menzy u Kolejí 

17. listopadu navržené podle architekta Karla Pragera. Šlo o produkci kolektivu Cukr a kulisy 

bývalé menzy se zachovalými interiéry dodaly akci další rozměr. Na techno parties panuje 

odlišná atmosféra než v klasických mainstreamových klubech, kterou netvoří jen originální 

prostředí. Přestože žádná oficiální pravidla (kromě občasného zákazu kouření) neexistují, jedná 

se o prostor, kde obtěžování či jiné excesy představují výjimku. Je naprosto běžné se na techno 

vydat o samotě; někteří vzhledem k meditativnímu aspektu techna samotářství preferují. 

Osazenstvo techno akcí je různorodé a mění se i v závislosti na místě konání. Odlehlé 

lokality přitahují alternativní typy a lidi, kteří jsou danému kolektivu věrní nebo chtějí slyšet 

konkrétního DJ, a tak jim nevadí delší cestování či méně pohodlné zázemí. Stejně tak při 

přesunu akce z pátku na jiný den – lidé, kteří chtěli jít zkrátka na party, půjdou v pátek jinam a 

poté už akci oželí. Přestože techno bývá v dnešní době asociováno s černým oblečením, při 

pohledu na taneční parket převládají ti, kteří (alespoň zdánlivě) módu nijak zvláště neřeší. 

Menší procento lidí se naopak obléká velmi nekonvenčně, ale specifický styl pražské scéně 

nedominuje. Věkový průměr se pohybuje mezi dvaceti a třiceti lety.  

Fotokniha sestává ze snímků návštěvníků, zákulisního dění a detailů prostředí, a ukazuje 

jak meditativní, tak euforickou stránku techna. Přestože je zde čím dál tím častější zákaz focení 

z důvodu zachování anonymity účastníků, v naprosté většině případů fotografování nevyvolalo 

žádnou reakci. Nepoužívala jsem však blesk a snažila se účastníky nevyrušovat. Větší 
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překážkou byli někteří organizátoři – například kolektiv Harmony v poslední době toleruje jen 

omezený počet vybraných fotografů. V novém pražském klubu Ankali, jehož program zahrnuje 

široké spektrum elektronické hudby, funguje dokonce absolutní zákaz fotografování a natáčení, 

a to i pro návštěvníky s telefony.  

Jak už bylo dříve zmíněno, fotografovala jsem hlavně kolektiv Cukr. K důvodům patří 

kromě hudebního a vizuálního aspektu také celková atmosféra akcí a především vstřícnost 

organizátorů, kteří se na fotografiích také objevují. Snímky publikuji také na jejich 

instagramovém účtu. Cukr, podobně jako další, chrání identitu návštěvníků, v tomto případě 

tím, že na sociálních sítích nesdílí fotografie s viditelnými obličeji. 

V mnoha případech jsem se účastnila příprav, které zpravidla začínají dva až tři dny 

před akcí, pokud nedojde k neplánovanému přesunu – v tom případě se tato doba zkracuje na 

jeden den či odpoledne. Místa organizátoři pronajímají, ale v určitých případech neprozrazují, 

že půjde o techno party, vzhledem k předsudkům pronajímatelů a jejich strachu o majetek. 

Často musí mít připravený také náhradní prostor, a to v případě, že majitel pronájem na poslední 

chvíli zruší nebo pokud hrozí rušení nočního klidu v rezidenční oblasti, a tím pádem intervence 

policie. 

V teoretické části se až na drobné změny držím schválené teze z května 2017. Rozhodla 

jsem se jako zdroj nepoužít knihu Rolanda Barthese Světlá komora, protože předmětem textu 

je hudební a kulturní kontext žánru a techno scény spíše než teorie fotografie. Kapitolu 

s původním názvem „Specifika dokumentární fotografie“ věnuji fotografům, kteří 

dokumentovali noční život. Kromě dalších zdrojů se v teoretické části opírám o publikace dvou 

autorů – Simona Reynoldse a Dana Sicko, kteří techno do hloubky zkoumali. Významným 

zdrojem informací jsou také akademické články, novinové články, webové stránky a 

facebookové stránky kolektivů. 
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Techno jako žánr 

Jedním z hlavních znaků techna je anonymita, kterou bylo ale původně myšleno něco 

jiného, než popisuje úvod práce. Jak vysvětluje britský hudební novinář Simon Reynolds, jména 

umělců a tracků u techna nehrají velkou roli.1 Hudba není orientovaná směrem na texty, což 

mění celý přístup k tomuto žánru: posluchač už se neptá, co skladba znamená, ale jak funguje. 

Techno scéna tak stojí v kontrastu s hudebními žánry jako je například rock – záleží zde na 

jednotlivých skladbách a celkovém dojmu ze setu spíše než na albech.2 Stejně důležitý, jako 

DJ, je zde dav – umělec sice produkuje hudbu, jsou to ale lidé, jejichž taneční kreace upoutávají 

pozornost.  

Anonymitu ve smyslu práva účastníka na ničím (především fotografováním) nerušený 

zážitek ve velkém odstartoval až berlínský klub Berghain, který vznikl v roce 20043 po uzavření 

původního prostoru fungujícího od devadesátých let pod názvem Ostgut.4 Vyznačoval se totiž 

aktivitami, při kterých lidé nechtěli být zaznamenáváni a možnost publikování na sociálních 

sítích pro ně představovala příliš velký risk. Zákaz fotografování a natáčení tedy dával smysl; 

všudypřítomné kamery na telefonech návštěvníky svazovaly a Berghain si chtěl zachovat svou 

pověst místa, kde se může dít prakticky cokoliv. Od té doby zavedlo podobné opatření 

v různých mírách mnoho dalších klubů nejen v Berlíně. V určitých případech však jde o slepé 

následování trendu. Typickým příkladem jsou místa, která návštěvníky nabádají, aby na party 

nefotografovali, ale sami snímky z akce prezentují na sociálních sítích.5   

Dalším specifikem techna, které také přispělo k „no photo policy“, je propojenost 

s drogami, především MDMA neboli extází. Tato droga původně sloužila k terapeutickým 

účelům,6 aby pomohla párům dostat se přes emoční bloky během několika hodin. Její účinky 

ale sváděly k mnohem širšímu užívání, a tak ji vláda USA v roce 1985 zakázala.7 Uživatelé 

                                                           
1 REYNOLDS, Simon. Energy Flash. Vyd. 1. London: Macmillan Publishers, 1998. 493 s. ISBN 0330350560, s. 

XV 
2 Tamtéž, s. XIX 
3 WURNELL, Mats. The Berghain Backstory: Building Berlin’s Most Legendary Nightclub. Medium [online]. 5. 

10. 2016 [cit. 2019-05-06]. Dostupné z: https://medium.com/cuepoint/the-berghain-backstory-building-berlins-

most-legendary-nightclub-87ad2d901ee9 
4 HOLBROOK, Cameron. Watch Rare Footage of Ostgut Before It Became Berghain. MixMag[online]. 17. 11. 

2017 [cit. 2019-05-06]. Dostupné z: https://mixmag.net/read/rare-footage-of-ostgut-berghains-forefather-has-

been-released-news 
5 P., Sebastian. No Photo Policy in Clubs. Medium [online]. 21. 10. 2017 [cit. 2019-05-08]. Dostupné z: 

https://medium.com/@clubs_are_art/no-photo-policy-in-clubs-df5ed8198e08 
6 REYNOLDS, Simon. Energy Flash. Vyd. 1. London: Macmillan Publishers, 1998. 493 s. ISBN 0330350560, s. 

XXIII 
7 U.S. Will Ban 'ecstasy,' a Hallucinogenic Drug. The New York Times [online]. 1. 6. 1985 [cit. 2019-05-08]. 

Dostupné z: https://www.nytimes.com/1985/06/01/us/us-will-ban-ecstasy-a-hallucinogenic-drug.html 

https://mixmag.net/read/rare-footage-of-ostgut-berghains-forefather-has-been-released-news
https://mixmag.net/read/rare-footage-of-ostgut-berghains-forefather-has-been-released-news
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zjistili, že kromě pocitu propojenosti s ostatními lidmi extáze vyvolává také euforii a výraznou 

interakci s hudbou, a to hlavně elektronickou s prvky opakování. Vědci tuto spojitost vysvětlují 

tím, že droga stimuluje receptory v mozku, které podporují repetitivní chování.8 

Působení extáze si původní tvůrci techna a house music neuvědomovali, přišli na ni až 

první lidé, kteří tyto dvě aktivity spojili. Od té doby někteří producenti záměrně podporují 

působení drogy zvuky a efekty, které dobře fungují společně s MDMA. Existuje tak názor, že 

formy techna ovlivněné touto znalostí dokážou opravdu pochopit pouze lidé, kteří drogu 

užívají. Ať už se jedná o drogu v doslovném nebo metaforickém smyslu, Simon Reynolds ji 

vidí jako neoddělitelnou součást této kultury – protože samotné techno má na člověka působit 

jako droga.9  

Z opačného pohledu na techno nahlíží Dan Sicko (1968–2011), americký hudební 

novinář a autor knihy Techno Rebels: The Renegades of Electronic Funk. „Specificky jsem 

zvolil nezkoumat vztah techna s konceptem rave culture a drogové extáze. Stále věřím, že to 

snižuje diskuzi o samotné hudbě,“10 vysvětluje. Rave culture vznikla během konání warehouse 

parties (akce v opuštěných budovách) na konci osmdesátých let ve Velké Británii a bere drogy 

jako nedílnou součást taneční hudby. 

Kořeny techna leží v Americe osmdesátých let, kde se zároveň vyvíjel také house, žánr, 

který je v dnešní době neoddělitelnou součástí hudebních klubů v Evropě i USA. Techno ve 

svých počátcích pronikalo do povědomí lidí skrze pirátská rádia a specializované obchody 

s nahrávkami,11 brzy si ale našlo cestu také k mainstreamovému publiku. V současné době se 

často mísí právě s house music skrze hojně využívaný termín tech-house. House i techno mají 

mnoho společného; oba žánry vznikly jako specifická subkulturní záležitost v Chicagu a 

Detroitu.  

Scény se vyvíjely ruku v ruce, a zatímco house v Chicagu navazoval na v té době 

zatracované disco, detroitská elektronika našla kořeny v soulu a R & B. Detroitské techno cílící 

na vyšší společenské vrstvy stvořila heterosexuální černošská komunita – chicagský house zase 

černošská gay scéna.12 „House nejen že vzkřísil disco, ale zintenzivnil jeho aspekty, které 

                                                           
8 REYNOLDS, Simon. Energy Flash. Vyd. 1. London: Macmillan Publishers, 1998. 493 s. ISBN 0330350560, s. 

XXVI 
9 REYNOLDS, Simon. Generation ecstasy: into the world of techno and rave culture. New York: Routledge, 

1999. 454 s. ISBN 0415923735, s. 9 
10 SICKO, Dan. Techno rebels: the renegades of electronic funk. Vyd. 2. New York: Billboard Books, 1999. 163 

s. ISBN 0823084280, s. X 
11 Tamtéž, s. 4 
12 REYNOLDS, Simon. Energy Flash. Vyd. 1. London: Macmillan Publishers, 1998. 493 s. ISBN 0330350560, 

s. 14 
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nejvíce pohoršovaly bílé rockery a černošské příznivce funku: strojové opakování a umělý 

elektronický zvuk,“13 dodává Reynolds. Ale protože žádné nové disco nahrávky nevycházely, 

DJs v Chicagu hledali něco, čím by díru zaplnili – a k tomu posloužily detroitské tracky.14 Juan 

Atkins, Kevin Saunderson a Derrick May, kteří bývají považováni za zakladatele techna v 

Detroitu, tak aktivně působili také na scéně v Chicagu.  

  

                                                           
13 Tamtéž, s. 15 
14 Tamtéž, s. 13 
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Charakteristika techna a vymezení frakcí 

Techno se vyznačuje repetitivním, 4/4 beatem a tempem od 120 do 160 BPM. Nebývá 

v první řadě produkováno pro poslech – jde o hudbu, která má člověka stimulovat 

k neustávajícímu tanci.15 Nejde zde ale jen o hudbu, techno party je celek, ke kterému patří 

například světla, kouř a také dostatečně kvalitní a intenzivní zvuk vytvořený velkými 

soundsystémy. „Pokud člověk poslouchá techno doma či na cestě, většinou proto, aby si 

připomněl specifickou atmosféru akce,“ 16 dodává Ansgar Jerrentrup, autor článku Techno 

Music: Its Special Characteristics and Didactic Perspectives.  

První techno tracky vznikly v americkém Detroitu, a pro hudbu, kterou zde 

v osmdesátých a raných devadesátých letech produkovali Juan Atkins, Kevin Saunderson, 

Derrick May, Eddie Fowlkes nebo Carl Craig, se vžil název detroitské techno. Detroit 

charakterizuje automobilový průmysl, který v sedmdesátých letech zažil velkou recesi. „Našli 

jsme inspiraci v úpadku a dali strojům duši,“17 říká producent Carl Craig a popisuje, jak 

industriální prostředí, prázdné ulice a rozpadající se budovy ovlivnily jejich inklinaci 

k elektronické hudbě. Detroitské techno charakterizuje syrový zvuk s prvky funku. Raná techno 

scéna neměla spojitost s drogami – ty přišly až s rozšířením techna do Evropy a konceptem rave 

culture. Někteří z detroitských zakladatelů se však vůči drogové kultuře, která okolo house a 

techna v Británii vznikla, ostře vymezovali.  

„V roce 1990 existovaly jen dva termíny – house a techno, a i ty se občas mohly 

zaměňovat,“18 popisuje Simon Reynolds. Jednou z prvních frakcí, která vznikla v rámci rave 

scény ve Velké Británii, bylo hardcore techno. Někteří tento sub žánr začali označovat jako 

nový heavy metal.19 Důvodem byl důraz na zvuky v oblasti středních frekvencí (podobné, jako 

produkuje zkreslená kytara), které taneční hudba jinak nahrazovala basami.  

Techno ovlivnilo mnoho dalších žánrů elektronické hudby, umělci ho ale mísili i s tak 

rozlišnými odvětvími jako je například jazz.20 Dan Sicko zmiňuje nahrávku s názvem Acid 

                                                           
15 JERRENTRUP, Ansgar. Techno Music: Its Special Characteristics and Didactic Perspectives. The World of 

Music, vol. 42, no. 1, 2000, pp. 65–82. JSTOR [online]. [cit. 2019-05-08]. Dostupné z: 

www.jstor.org/stable/41699314 
16 Tamtéž. 
17 Techno City: What is Detroit Techno? [dokumentární film]. Režie Ben Cohen, USA, 2000. 
18 REYNOLDS, Simon. Generation ecstasy: into the world of techno and rave culture. New York: Routledge, 

1999. 454 s. ISBN 0415923735, s. 120 
19 Tamtéž, s. 127 
20 SICKO, Dan. Techno rebels: the renegades of electronic funk. Vyd. 2. New York: Billboard Books, 1999. 163 

s. ISBN 0823084280, s. 139 
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Brass, kde dechový orchestr hraje techno a acid housové hity.21 Vedle podobných experimentů 

vznikl naopak proud, který hudbu osekal od všech vlivů a vracel se k základům – takzvané 

minimal techno. O vytvoření jedné z definic se zasadili producenti Daniel Bell a Robert Hood. 

Ti do nahrávek znovu vraceli zmíněné prvky funku, které se jinak z techna postupně vytratily. 

Termín minimal se zároveň objevil v Berlíně, který byl detroitským vývojem silně ovlivněný – 

slavný berlínský label Tresor například propagoval takzvanou berlínsko-detroitskou alianci.22  

Specifický sub žánr techna vznikl ve Velké Británii na pomezí rave scény a subkultury, 

které se říkalo „crusties“. Simon Reynolds je popisuje jako anarchistické/hippie/punkové typy 

s dredy a squatterským způsobem života.23 Mezi těmito dvěma scénami fungoval kolektiv 

Spiral Tribe organizující free parties, kterých se v první polovině devadesátých let účastnily 

desetitisíce lidí. Hudba označovaná jako freetekno se pohybuje ve vyšších číslech BPM a akce 

často probíhají celý víkend nebo dokonce týden.  

Freetekno bývá s technem zaměňováno – kromě hudby se ale liší také estetikou. „Neměl 

jsem stylové oblečení, které bylo nezbytné, abych zapadl do určitých klubů. Potom jsem objevil 

Spiral Tribe a nic takového zde nehrálo roli,“24 popisuje Sebastian, v té době budoucí člen 

kolektivu, pro deník Guardian. Free party symbolizovaly nomádský způsob života, absolutní 

svobodu a také například blízkost k otázkám životního prostředí.25 Vstupné na akce bývalo 

zpravidla zdarma. Ve Velké Británii se setkaly s mimořádným odporem autorit – „Dělá mi 

radost komplikovat život těmto hippie konvojům jak jen to je možné,“26 prohlásila například 

Margaret Thatcher. V roce 1994 vešel v platnost Criminal Justice Act,27 zákon, který ostrovní 

freeparty téměř vymýtil a donutil soundsystémy odcestovat do Evropy.   

                                                           
21 Tamtéž, s. 140 
22 NYE, Sean. Minimal Understandings: The Berlin Decade, TheMinimal Continuum, and Debates on the 

Legacy of German Techno. Journal of Popular Music Studies, Volume 25, Issue 2, Pages 154–184. Academia 

[online], s. 160 [cit. 2019-05-08]. Dostupné z: 

https://www.academia.edu/3813069/Minimal_Understandings_The_Berlin_Decade_The_Minimal_Continuum_

and_Debates_on_the_Legacy_of_German_Techno 
23 Tamtéž, s. 135 
24 GUEST, Tim. Fight for the right to party. The Guardian [online]. 12. 7. 2009 [cit. 2019-05-08]. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/music/2009/jul/12/90s-spiral-tribe-free-parties 
25 KOLÁŘOVÁ, Markéta. Revolta stylem: Hudební subkultury mládeže v České republice. Vyd. 1. Praha: 

Sociologické nakladatelství SLON, 2011. 264 s. ISBN 978-80-7419-060-5, s. 90 
26 REYNOLDS, Simon. Energy Flash. Vyd. 1. London: Macmillan Publishers, 1998. 493 s. ISBN 0330350560, 

s. 136 
27 KOLÁŘOVÁ, Markéta. Revolta stylem: Hudební subkultury mládeže v České republice. Vyd. 1. Praha: 

Sociologické nakladatelství SLON, 2011. 264 s. ISBN 978-80-7419-060-5, s. 87 



9 
 

Historie hudebního stylu a techno scény 

Počátky techna v Detroitu 

Termín techno vznikl v osmdesátých letech v Detroitu skrze zakladatele žánru Juana 

Atkinse, Kevina Saundersona a Derricka Maye. Původní inspirace ale přišla z Evropy – a to od 

německé kapely Kraftwerk.28 Příběh techna tedy začal už v sedmdesátých letech v německém 

Düsseldorfu, kde Kraftwerk nasávali vlivy rockových kapel jako například The Stooges, MC5 

nebo Velvet Underground.29 Především album Trans-Europe Express, které německé uskupení 

vydalo v roce 1977, mělo obrovský vliv na mladou černošskou populaci v Americe. Bylo tomu 

tak hlavně u střední třídy, ke které patřili i Atkins, Saunderson a May.30 Potkali se na střední 

škole ve městě Belleville nedaleko Detroitu, a přestože nežili v centru dění, stali se 

nejvlivnějšími postavami nově vznikajícího žánru. 

Juana Atkinse ve škole ovlivnily futuristické práce teoretika Alvina Tofflera, z nichž 

vznikl i název techno – Atkins se považuje za člověka, který termín začal jako první používat. 

Později se stal součástí uskupení Cybotron a následně začal pracovat na vlastním projektu 

s názvem Model 500.31 „Atkins strávil některá ze svých nejlepších let tím, že tento typ hudby 

pomáhal vyvíjet, aby vůbec existovala,“32 říká Derrick May v dokumentu High Tech Soul 

Detroit prezentující výpovědi postav, které byly svědky zrodu techna v Detroitu. 

Černošská střední třída v západním Detroitu, které pomohl vzkvétající automobilový 

průmysl před recesí, se v první polovině osmdesátých letech vyznačovala zájmem o vše, co 

souviselo s Evropou33 – ať už šlo o hudbu, módu nebo filmy. Snažila se také distancovat od 

chudších sociálních vrstev a obyvatel ghett, a jedním ze způsobů byly elitářské parties, které 

vytvořily prostor pro techno.34 Později se „preps“ a „jits“, jak se říkalo bohatším a méně 

majetným, začali mísit. S tím se proměnila i povaha parties, které se postupně stávaly méně 

formálními a heslo „dress to impress“ se změnilo v „dress to sweat“.35 Přibývalo ale také násilí, 

                                                           
28 High Tech Soul: The Creation of Techno Music [dokumentární film]. Režie Gary Bredow, USA, 2006. 
29 REYNOLDS, Simon. Energy Flash. Vyd. 1. London: Macmillan Publishers, 1998. 493 s. ISBN 0330350560, 

s. 2 
30 Tamtéž, s. 3 
31 SICKO, Dan. Techno rebels: the renegades of electronic funk. Vyd. 2. New York: Billboard Books, 1999. 163 

s. ISBN 0823084280, s. 49 
32 High Tech Soul: The Creation of Techno Music [dokumentární film]. Režie Gary Bredow, USA, 2006. 
33 REYNOLDS, Simon. Energy Flash. Vyd. 1. London: Macmillan Publishers, 1998. 493 s. ISBN 0330350560, 

s. 5 
34 SICKO, Dan. Techno rebels: the renegades of electronic funk. Vyd. 2. New York: Billboard Books, 1999. 163 

s. ISBN 0823084280, s. 13 
35 Tamtéž, s. 21 
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a tento model dlouho nevydržel. Mladí lidé ze západní a východní části Detroitu, kteří mezitím 

odešli ze středních škol, se začali znovu setkávat v polovině osmdesátých let v klubech jako byl 

Liedernacht, kde pravidelně hrával právě Derrick May. 

Techno postupně nabývalo na popularitě a detroitští umělci prodávali velké množství 

nahrávek také v Chicagu, který jinak ovládl house. „Kevin se zasadil o to, aby se techno dostalo 

k masám lidí,“36 popisuje Carl Craig, detroitský producent. Kevin Saunderson vedl uskupení 

s názvem Inner City, které se stalo jedním z největších úspěchů techna v osmdesátých letech a 

prodalo přes 6 milionů nahrávek. K „techno pioneers“ patřil také Jeff Mills, který dodnes sklízí 

mezinárodní úspěch.   

Velká Británie a vznik rave culture 

Ve Velké Británi o tuto hudbu začal jako jeden z prvních zajímat Neil Rushton, kterého 

Dan Sicko popisuje jako fanatického sběratele nahrávek a fanouška žánru northern soul.37 

Rushton vydal v roce 1988 v Anglii kompilaci detroitské elektronické hudby, do které zahrnul 

tracky bellevilské trojky Atkinse, Saundersona a Maye, ale také producentů Eddieho Fowlkese 

nebo Blakea Baxtera. Nahrávka se původně měla jmenovat House! The New Dance Sound of 

Detroit, ale Rushtona inspirovala skladba Techno Music od Juana Atkinse, a název změnil na 

Techno! The New Dance Sound of Detroit.38 Tímto se detroitská hudba definitivně oddělila od 

chicagské scény. Přestože detroitští producenti zažívali v Anglii něco pro ně 

nepředstavitelného, a to hraní pro stovky bílých lidí, Londýn techno přijal spíše vlažně – 

masivní popularitu zde v počátcích naopak získal právě house, konkrétně acid house.39  

Tento sub žánr získal své jméno díky psychedelickému zvuku syntezátoru Roland TB-

303, který DJs z Chicaga začali používat. Ranou acid house scénu ve Velké Británii 

symbolizoval příchod extáze, drogy, o jejíž specifikách a účincích se v té době příliš nevědělo. 

Média o scéně zpočátku referovala v pozitivním světle, protože ji považovala za „cool“, 

zanedlouho se ale kurz otočil a z extáze a acid housu se stal hlavní nepřítel.40 Droga mezitím 

pomohla spojit dvě scény – acid house a techno, které se do té doby pohybovalo v pozadí – 

                                                           
36 High Tech Soul: The Creation of Techno Music [dokumentární film]. Režie Gary Bredow, USA, 2006. 
37 SICKO, Dan. Techno rebels: the renegades of electronic funk. Vyd. 2. New York: Billboard Books, 1999. 163 

s. ISBN 0823084280, s. 66 
38 Tamtéž, s. 68 
39 Tamtéž, s. 72 
40 REYNOLDS, Simon. Energy Flash. Vyd. 1. London: Macmillan Publishers, 1998. 493 s. ISBN 0330350560, 

s. 49 
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skrze zmiňované warehouse raves.41 Tyto akce navštěvovalo čím dál tím více lidí, v některých 

případech tisíce, a techno se postupně zbavovalo detroitských vlivů. 

V roce 1991 se raves rozšířily i do velkých amerických měst, kde je lidé paradoxně 

viděli jako importovanou kulturu, přestože techno a house vzniklo v USA.42 Techno pioneers 

Atkins, Saunderson a May začali v Americe znovu hrát, když jim bylo okolo třiceti let, a 

působili v kontrastu s extrémně mladými (opět bílými) účastníky akcí. Warehouse parties však 

v Americe čekal podobný osud jako ve Velké Británii – postavily se proti nim autority, které 

vydáním protidrogových zákonů konání akcí znemožnily. Techno vzestup a pád rave kultury 

přežilo, detroitští umělci se na nějakou dobu stáhli zpět do undergroundu a někteří z nich našli 

útočiště v Berlíně. Techno scéna zde totiž inklinovala právě k původnímu detroitskému zvuku.   

Berlín: Od ilegálních parties k bysnysu 

Berlín byl po pádu železné opony plný opuštěných budov, které se okamžitě staly 

domovem ilegálních parties. Raves v berlínském prostoru s názvem UFO pořádali například 

budoucí zakladatelé klubu Tresor.43 Na rozdíl od Velké Británie se mnoho berlínských 

ilegálních klubů nebo akcí zvládlo transformovat na úspěšný byznys. Tresor, který v roce 2005 

vytlačili developeři, znovu otevřel v roce 200744 a jako legální klub funguje dodnes. Jména jako 

Tresor nebo Berghain nyní fungují jako turistická lákadla, ty ale představují jen frakci 

berlínského techna. Přestože se scéna od devadesátých let radikálně proměnila, nic 

nenasvědčuje tomu, že by přicházel její úpadek. Berlín tak stojí v kontrastu s Londýnem, kde 

techno přežívá de facto jen v mainstreamové podobě.  

Spiral Tribe a freetekno v České republice 

V České republice se v devadesátých letech rozmohla freetekno scéna, jejíž vznik 

inspirovala návštěva britského soundsystému Spiral Tribe.45 Ten v roce 1994 uspořádal 

v Hostomicích první teknival, tedy freetekno festival pořádaný na velkých prostranstvích mimo 

centra měst, nejčastěji v polích nebo na loukách. Spiral Tribe v České republice zažili naprosto 

odlišné prostředí než v Británii, kde se pravidelně setkávali s policejním násilím a situace došla 

                                                           
41 SICKO, Dan. Techno rebels: the renegades of electronic funk. Vyd. 2. New York: Billboard Books, 1999. 163 

s. ISBN 0823084280, s. 78 
42 Tamtéž, s. 80 
43 RAFTER, Andrew. 10 Moments That Defined Tresor. DJ Mag [online]. 24. 1. 2018 [cit. 2019-05-08]. 

Dostupné z: https://djmag.com/content/10-moments-defined-tresor  
44 Tamtéž. 
45 KOLÁŘOVÁ, Markéta. Revolta stylem: Hudební subkultury mládeže v České republice. Vyd. 1. Praha: 

Sociologické nakladatelství SLON, 2011. 264 s. ISBN 978-80-7419-060-5, s. 87 
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tak daleko, že zde museli akce přestat pořádat. Tomu předcházel nechvalně známý festival 

v Castlemortonu v roce 1992, který vyvolal masový zájem médií a skončil zatčením 13 členů 

kolektivu.46 

Spiral Tribe se proto vydali na turné po Evropě – v České republice je přivítala hraniční 

kontrola, která se s ničím podobným doposud nesetkala, a po 3 dnech čekání několik nákladních 

aut prezentujících se jako cirkus pustila do země.47 Festival se od této chvíle opakoval každý 

rok na různých místech i s různými organizátory a až později získal jméno CzechTek. Akce se 

konala nelegálně, ale do přelomu tisíciletí se až na stížnosti a občasné pokuty nesetkala 

s masivními problémy. Poté se však CzechTek stal příliš populární záležitostí a s nárůstem 

návštěvníků rostly i komplikace. V roce 2005 akci rozehnaly represivní složky. 

„Tito lidé nemají dobré oblečení, nedělají kulturu v kulturním domě, vydávají zvuky, 

blikají světly a malují na plátna – to bylo pro establishment nepřijatelné,“48 dodává Luboš 

Pavlovič v dokumentu České televize o festivalu CzechTek. Poslední ročník se konal v roce 

2006, a tentokrát legálně. Narůstající velikost festivalu proměnila akci několika nadšenců 

v mainstream, což je ale od organizace odradilo. „Nikdo z mainstreamu nemá na to udělat 

CzechTek, a nikdo z alternativy už o CzechTek nestál,“49 vysvětluje Pavlovič.    

Po boku freetekno scény žila také klubová, kde převládala house music. Mezi známá 

jména patřila například DJ Loutka, Josef Sedloň nebo Pavel Bidlo, o kterých iRozhlas mluví 

jako o průkopnících taneční hudby u nás.50 Bidlo v článku vzpomíná na legendární noci Shake 

v pražském klubu Roxy51 pořádané Jaroslavem Krampolem, třídenní party v KD Ládví nebo 

klub Radost FX. Součástí Shake byly také krátké performance v průběhu večera, prvek, který 

se v jiné podobě opakuje i na současných techno party. Martin Neal se o akcích DJ Loutky a 

Bidla v knize Kmeny 90 vyjadřuje jako o „neuvěřitelných, avšak elitářských“52, a popisuje 

postupné oddělení klubové scény od free parties, které se vymezovaly vůči jakémukoli 

komerčnímu zájmu.   

                                                           
46 GUEST, Tim. Fight for the right to party. The Guardian [online]. 12. 7. 2009 [cit. 2019-05-08]. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/music/2009/jul/12/90s-spiral-tribe-free-parties 
47 Czech Tek [dokumentární film]. Režie Rozálie Kohoutová, Česká televize, 2017. 
48 Tamtéž. 
49 Tamtéž. 
50 GOLIS, Ondřej. Byl to DJ lidu, takový Karel Gott, vzpomíná na zesnulého Loutku jeho kolega, DJ Pavel 

Bidlo. IRozhlas [online]. 22. 8. 2018 [cit. 2019-05-08]. Dostupné z: 

https://www.irozhlas.cz/kultura/hudba/loutka-pavel-bidlo-smrt-dj_1808221200_ogo  
51 Tamtéž. 
52 518, Vladimir. Kmeny 90: městské subkultury a nezávislé společenské proudy v letech 1989-2000. V Praze: 

BiggBoss, 2016. 816 s. ISBN 978-80-906019-9-4, s. 351 
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Současná techno scéna v Praze 

„Jedná se o snahu existovat mimo rámec dominantní společnosti,“53 zaznívá ve 

zmiňovaném dokumentu České televize. Tento důvod přetrvává v jisté podobě i u nynějších 

akcí, přestože má na freetekno a techno scéně odlišné významy. Vybočení z běžného 

společenského řádu určuje už jen čas konání – parties začínají zpravidla před půlnocí a končí 

v ranních nebo odpoledních hodinách. Lidé zde ale především dostávají možnost uniknout 

psaným i nepsaným pravidlům každodenního života a zavedených hudebních klubů.  

Současná podoba techno parties se zrodila vznikem kolektivu Polygon (2013), který pár 

let po startu dosáhl vrcholu popularity. V odpovědi na jeho úspěch vzniklo mnoho dalších – 

Harmony (2015), Materia.fm (2015), Mineral (2015), Proces (2015), Hedone (2016), Cukr 

(2016) nebo Onyx (2018). Každý z nich má vlastní vizuální styl – často spolupracují 

s audiovizuálními studii nebo umělci a mají stálé DJs, kteří doplňují zahraniční jména. Některé 

kolektivy využívají určitá místa opakovaně, další se přesouvají, a právě lokalita je důležitou 

součástí identity jednotlivých parties. Lidé nechodí jen za hudbou, ale přitahují je opuštěné 

budovy, nádraží, kostely, banky nebo naopak místa, která jsou v provozu, i když za úplně jiným 

účelem. Příkladem může být Právnická fakulta Univerzity Karlovy, kde Cukr uspořádal akci 

v červnu 2017. 

„Pražské techno je stále ještě underground,“ říká Igor Kadev, který hraje pod jménem 

Inne Lyd. Předvídá ale, že se zde techno časem promění v mainstreamovou záležitost, které se 

chopí zavedení promotéři a přesune se do velkých klubů. Příkladem může být Velká Británie, 

kde jména jako Pan-Pot (populární berlínské duo) nebo ruská DJ Nina Kraviz (pravděpodobně 

nejúspěšnější žena na mezinárodní techno scéně) – plní takzvané superclubs; mainstreamové 

kluby v centru Londýna, které vznikly po potlačení free parties v devadesátých letech.  

Superclubs v dnešní době zosobňují to, proti čemu se freetekno scéna v Británii 

vymezovala a čemu pražští organizátoři techno parties odolávají – vysoké vstupné, přísné 

bezpečnostní prohlídky a atmosféra svázaná pravidly. Na té mají v Británii největší podíl 

autority; například londýnský klub Fabric byl v roce 2016 nucen uzavřít kvůli dvěma úmrtími 

spojovanými s drogami a znovuotevření podmínila městská část přísnými nařízeními. Existuje 

zde velký tlak na bezpečnost, která organizátory stojí peníze a tím znevýhodňuje malé kluby a 

amatérské promotéry. 

                                                           
53 Czech Tek [dokumentární film]. Režie Rozálie Kohoutová, Česká televize, 2017. 
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Pražský klub Ankali (2017) si naopak nastavil pravidla sám a prezentuje je na svých 

webových stránkách. Funguje zde například již zmiňovaná no photo policy.54 Přestože techno 

je zde častým, ale ne výhradním žánrem, jedná se o jeden z mála klubů v Praze, který podobné 

akce pořádá pravidelně na jednom místě. Ankali symbolizuje sofistikovaný prostor berlínského 

stylu, který se v očích mnoha lidí zařadil na špičku elektronické scény v Praze. Dalším 

prostorem se stálým ukotvením, ale velmi odlišnou cílovou skupinou, je Mayapur Pokojíček, 

který se soustředí na freetekno akce. Využívají svůj vlastní soundsystém, Mayapur 

soundsystem, který poskytují také Cukru. 

Je to ale právě kočování, které pražskou scénu dělá unikátní. Na lokalitách si zakládá 

hlavně Cukr, který zároveň nejvíce riskuje. V některých případech tak dochází k přesunutí 

události na poslední chvíli nebo předčasnému ukončení party, důvodem jsou většinou buď sami 

pronajímatelé nebo policie, kterou rezidenti upozorní na rušení nočního klidu. Cukr se od 

dalších kolektivů odlišuje také organizováním krátkých performance během noci – podobný 

koncept, jaký se objevoval na parties Shake v devadesátých letech. Performance přispívají 

k atraktivní vizuálům, na kterých si organizátoři Cukru zakládají. Jejich propagační materiály 

se vyznačují temnou minimalistickou estetikou a zároveň neprozrazují o budoucích ani 

minulých akcích příliš informací. Kromě nesponzorované facebookové události funguje jako 

nejsilnější promo materiál samotná pověst kolektivu, díky které se informace šíří mezi lidmi 

samy.      

                                                           
54 House rules. Ankali [online]. [cit. 2019-05-08]. Dostupné z: https://anka.li/house-rules/ 
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Fotografové nočního života 

Noční kluby představují mikrosvěty, které se radikálně liší od života za denního světla. 

Fotograf Teddy Fitzhugh, který dokumentoval britskou klubovou kulturu, je popisuje jako 

„koncentrované hyperrealistické prostředí plné charakterů, stylů a mini příběhů, které se stále 

vyvíjejí a mění.“55 Většina těch, kteří v Anglii fotografovali rave éru na konci osmdesátých let, 

patřila k účastníkům hnutí, a přišla tak k tématu organicky. Fotografie nočního života nebývá 

doménou běžných novinářů nebo street fotografů – vzhledem k povaze této disciplíny se jí 

věnují spíše lidé, kteří mají k subjektu a prostředí blízko. 

Techno parties se kromě obráceného dne a noci vyznačují minimálním přísunem světla, 

na kterém fotografie zároveň závisí. V hlavním čase přibližně od dvou do pěti ráno se místnosti 

ponořují prakticky do úplné tmy přerušované záblesky světel. Snímky z prostředí, kde chybí 

tak základní prvek, s sebou nesou specifickou estetiku. Extrémní zrnitost nebo rozmazanost 

najednou přestává být vadou a stává se charakteristikou, která noční fotografii provází. 

Na klubové scéně, tentokrát v Berlíně a New Yorku, se pohyboval také vlivný berlínský 

umělec a fotograf Wolfgang Tillmans, který dokumentoval především gay kulturu a stále se do 

nočního prostředí vrací. Pro časopis New Yorker vysvětluje, že parties nevnímal jen jako 

hedonistická shromáždění, ale jako politický úspěch.56 Naráží tím například na obří berlínský 

festival elektronické hudby Love Parade, který vznikl těsně před pádem berlínské zdi v roce 

1989 – rozšíření raves v Německu pro něj symbolizovalo ustupující strach ve společnosti. 

Wolfgang Tillmans také přemýšlí o problematice publikování fotografií a říká, že 

snímky z určitých míst nezveřejnil, dokud fungovala.57 Nemusí jít v první řadě o zranitelné 

skupiny lidí nebo tajné kluby, které Tillmans také fotografoval. I „obyčejní“ účastníci dnešních 

techno parties očekávají prostor, kde mohou bez obav prožívat něco, co by za denního světla 

společnost netolerovala – a fotografování není vždy vítaným elementem. 

  

                                                           
55 KANE, Ashleigh. Been clubbing in London? You might be in these photos. Dazed [online]. 17. 11. 2015 [cit. 

2019-05-08]. Dostupné z: http://www.dazeddigital.com/photography/article/28460/1/teddy-fitzhugh-been-

clubbing-in-london-you-might-be-in-these-photos 
56 WITT, Emily. The Life and Art of Wolfgang Tillmans. The New Yorker [online]. 3. 9. 2018 [cit. 2019-05-08]. 

Dostupné z: https://www.newyorker.com/magazine/2018/09/10/the-life-and-art-of-wolfgang-tillmans 
57 I have a duty to preserve it – Why Tillmans still shoots nightlife. Phaidon [online]. [cit. 2019-05-08]. 

Dostupné z: https://uk.phaidon.com/agenda/photography/articles/2018/august/14/i-have-a-duty-to-preserve-it-

why-tillmans-still-shoots-nightlife/ 
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  Dave Swindells, který dokumentoval anglickou scénu v osmdesátých a devadesátých 

letech, zase vzpomíná, jaké bylo fotografovat v klubech, kde okolo 80 % lidí užívá extázi. 

„Někdo musel zůstat střízlivý a pořídit fotky,“58 vysvětluje. Swindells často používal blesk, 

podobně jako ostatní fotografové, kteří fotili na černobílý nebo barevný film, což snímky 

výrazně odlišuje od vzhledu digitálních fotografií – organizátoři současných techno parties 

použití blesku neradi vidí, stejně tak na něj nejsou zvyklí návštěvníci.  

Podobně jako Swindells zažil zběsilá léta počátku rave culture ve Velké Británii Gavin 

Watson, autor knihy Raving 89, který líčí energii tehdejších klubů. „Nemyslel jsem si, že by mé 

fotografie byly významné, ale cítil jsem, že to, co se děje kolem mě, je neuvěřitelně důležité a 

vzrušující,“59 popisuje. Všechny zmíněné fotografy spojuje touha zachytit moment, který už se 

nebude opakovat – podobně jako fenomén rave culture, pro který existuje popis 

„postsubkultura vytvářená prchavými okamžiky party,“60 se proměňují i současné hudební 

scény a subkultury.   

  

                                                           
58 BROOMFIELD, Matt. Photographing the outrageous club antics of 80‘s London. Dazed[online]. 3. 5. 2016 

[cit. 2019-05-08]. Dostupné z: http://www.dazeddigital.com/photography/article/30958/1/dave-swindells-

photographing-the-golden-age-of-the-rave 
59 NIKOLOV, Alice. Documenting the zeitgeist of British subculture. Dazed [online]. 4. 4. 2016 [cit. 2019-05-

08]. Dostupné z: http://www.dazeddigital.com/photography/article/30620/1/gavin-watson-documents-the-

zeitgeist-of-british-subcultures 
60 CHARVÁT, Jan a Bob KUŘÍK. "Mikrofon je naše bomba": politika a hudební subkultury mládeže v 

postsocialistickém Česku. Praha: Togga, 2018. 419 s. ISBN 978-80-7476-137-9, s. 265 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce je nabídnout skrze soubor fotografií pohled na současnou 

pražskou techno scénu. Množství mladých organizátorů přiváží do alternativních prostorů 

zahraniční DJs, velkou část scény ale tvoří také lokální umělci. Kolektiv Polygon, který techno 

scénu v Praze před více než pěti lety vzkřísil, začal mezitím zvát experimentálnější umělce a 

klasické raves přenechal kolektivům Cukr a Harmony.  

Právě Cukr se stal hlavním předmětem praktické části práce, kterou je fotokniha 

o padesáti stranách. Snímky ukazují rozmanité typy účastníků při tanci i odpočinku, prostředí 

parties a v neposlední řadě organizátory akce. Jedné noci na Cukru totiž předchází několik dní 

fyzické práce během příprav, do kterých se zapojují všichni organizátoři společně s brigádníky 

a techniky.  

Pořádání každé akce na jiném místě je však náročné, a tak se v poslední době některé 

kolektivy uchylují k prostorům klubového typu, kterých v Praze stále přibývá. Od vzniku klubu 

Ankali se mnoho událostí přesunulo právě sem, častou volbu představuje také loď Altenburg 

v pražských Holešovicích, klub Fuchs2 nebo podzemní 36 Underground. Také kolektiv 

Harmony stále více využívá ověřená místa. Je tedy velmi pravděpodobné, že Cukr zůstane u 

kočování jako jediný.  

Současná podoba akcí zachycená v souboru fotografií je daná mimo jiné zeměpisnou 

polohou a může se velmi lehce změnit. Zatímco Berlín si pestrou techno scénu zvládl zachovat, 

konání podobných událostí v západních městech jako Amsterdam nebo Londýn je téměř 

nemyslitelné. Ve Velké Británii existují buď mainstreamové techno akce nebo hrstka tajných 

ilegálních raves soustředících se na žánry jako drum’n‘bass, proti kterým i v dnešní době bojuje 

policie.  

Přestože policejní složky v Praze se v některých případech uchylují k pokutám za rušení 

nočního klidu, parties je zatím nevyprovokovaly k aktivnímu odporu. Autority ale nejsou 

jediným faktorem, který hraje v existenci DIY scény roli. Vliv může mít například probíhající 

gentrifikace, která ve střední a východní Evropě ještě nedosáhla takových výšin. Pražská techno 

scéna tak, jak ji známe, ale může zmizet rychleji, než se zdá – a proto je důležité ji zaznamenat. 
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Summary 

The aim of this dissertation is to offer a view of the current techno scene in Prague 

through a series of photographs. There exists a number of groups of young organizers who bring 

foreign and local DJs to alternative spaces. One such collective, Polygon, who revived the 

techno scene in Prague more than five years ago, have begun to invite more experimental artists 

to their events, leaving the classic techno raves to Cukr and Harmony. Cukr makes up the main 

subject of the practical part; a fifty-page photo book. The photographs show the diversity of 

participants, the environments and event organizers.  

However, organizing each event in a different location is challenging, so recently some 

collectives have started using club like spaces. Since the establishment of these popular venues; 

Ankali club, Altenburg boat in Prague's Holešovice, Fuchs2 club and 36 Underground, many 

events have moved there. It is therefore very likely that only Cukr will keep its nomadic nature. 

While Berlin has managed to keep its varied techno scene, it is almost unthinkable to 

hold similar events in western cities like Amsterdam or London. In the UK, there are either 

mainstream techno events or a handful of secret illegal raves focusing on genres like 

drum’n‘bass, which are still being fought by the police. Although police forces in Prague in 

some cases have resorted to fines to dissade organisers, the parties have not provoked them to 

use active resistance. But the authorities are not the only factor that plays a role in the existence 

of a DIY scene. For example, ongoing gentrification, which has not yet reached such heights in 

Central and Eastern Europe, can have an impact. Prague‘s techno scene as we know it can 

disappear faster than it seems – and that’s why it's important to capture it. 
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