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Úvod 

Techno jsem začal zkoumat v rámci semináře hudební antropologie, protože jsem se chtěl 
seznámit s hudební subkulturu, kterou jsem ještě neznal. Vybral jsem si techno, abych pochopil, 
proč ho lidé poslouchají. Nerozuměl jsem ani hudbě ani tomu, jak techno funguje z hlediska 
společenského, a proto jsem se rozhodl, že techno bude vhodným objektem pro můj výzkum. Zvolil 
jsem si příhodný terén - díky pozvání známého na pondělní techno v klubu Crossu, jsem se o techno 
začal aktivně zajímat a pod vedením doc. PhDr. Zuzany Jurkové Dr., ho dlouhodobě zkoumat. 
 
Před začátkem svého výzkumu jsem vnímal klasickou evropskou hudbu jako umělecky 
nejhodnotnější, uvažoval jsem o hudbě jako estetickém objektu, jehož kvality jsou dány 
propracovaností melodie a harmonie. Tyto kvality jsem pak v hudbě vyzdvihoval a poměřoval podle 
nich i ostatní hudební žánry. Na úplném počátku jsem tedy upřímně techno neměl rád, pokusil jsem 
se však odhlédnout od svého předporozumění a našel jsem v sobě ochotu porozumět tomuto žánru 
elektronické hudby. Naučil jsem tak nejen hudebně antropologickému zkoumání, ale pochopil jsem, 
že víceméně každá hudební subkultura má vnitřní logiku a společenskou funkci, ač se to na první 
pohled může zdát nemožné. Subkultura techna je plná svobodomyslných idejí a radosti z tance. 
Techno svým festivalem Czechtek každoročně (až do medializovaného incidentu) lákalo přes 35 
000 lidí, festival se tak stal největším v republice. Ačkoli se může techno zdát na první pohled 
marginálním žánrem, toto napovídá o jeho společenské roli. Svou neochotu pochopit tento hudební 
žánr nyní považuji spíše za svou omezenost a od té doby, co jsem se stal „technařem“, chápu 
mnohem lépe, jak měla moje neochota porozumět blízko k odporu a apriornímu odmítání.  
 
Svou terénní práci v Crossu jsem dělal tři roky, během té doby jsem se postupně zaměřoval na různé 
aspekty subkultury techno, kromě hudby to bylo hlavně chování; řeč těla, oblékání, tanec, využití 
prostoru, slovník a později jsem kladl hlavní důraz na porozumění hodnotám a výpovědím 
informátorů. Postupně jsem zúžil záběr na pochopení struktury subkultury a na hlavní kategorie, jež 
konstituují její soudržnost. Zaměřil jsem se na uspořádání subkultury, na umělce a publikum, na 
alternativnost této subkultury a její propojení s prostorem klubu Cross a dále na to, jakou má 
hudební stránka souvislost s různými aspekty kultury jako je například přístup k tanci. Dle toho 
jsem také strukturoval svou práci. V první kapitole se věnuji teoretickým otázkám spojeným s  
hudebně antropologickým přístupem, problematice subkultur a identity, problému definování 
alternativní kultury, metodologii antropologického výzkumu a nakonec metodě rozboru hudby. V 
druhé kapitole jsem se snažil zpřístupnit čtenáři, co nejvíce ze svého výzkumu, nejprve ho uvádím 
do terénu popisem typického večera a později interpretuji hodnoty spojené se subkulturou techna, 
jeho alternativní charakter a historii samotného hudebního žánru, abych mohl navázat na rozbor 
kontextu – klubu Cross – jež je díky své alternativní povaze  integrální součástí zkoumaného 
sociálního fenoménu pondělního techna, tedy párty, jejíž nejdůležitějším rysem je právě tanec. 
Předposlední podkapitole se tedy také zabývám terénem a tancem. Poslední částí mé práce je 
verbální a transkriptivní rozbor hudby, kde analyzuji vlastní hudební projev techna, který dovršuje 
pochopení celku této hudební subkultury, a zároveň podporuje mou argumentaci daty jiné (hudební) 
povahy. 
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1. Teoretická východiska, metody výzkumu 
 
 Má práce teoreticky navazuje na diskurz etnomuzikologie, který otevřel Alan P. Merriam ve 
své knize The Antropology of Music (1964). Tento diskurz zkoumání hudby je charakteristický 
důrazem na kulturní kontext – hudba zde není pouze zvukem, ale celým společenským a kulturním 
fenoménem. Je zde tedy zkoumána jak hudba, tak i kulturní kontext jejího provozování. Od 
muzikologického přístupu k hudbě jako zvuku bez kontextu, kterým se etnomuzikologie 
vyznačovala v první polovině 20. století, přesunula poválečná etnomuzikologie důraz vědeckého 
zkoumání na hudbu jako součást kultury. Koncept etnomuzikologie definuje Mariam jako music in 
culture – hudba v kultuře a později music as culture – hudba jako kultura.  V etnomuzikologii je 
nutné propojit zvukovou stránku se sociálním jednáním, a proto Merriam navrhuje uvažovat o 
hudbě také jako lidském sociálním, fyzickém a verbálním chování, které je výsledkem myšlenek a 
představ propojujících hudbu s ostatními složkami kultury. 
 
„Hudební zvuk je výsledkem lidské činnosti, která je ovlivněna hodnotami, přístupy a přesvědčeními 
lidí, kteří tvoří určitou kulturu. Hudba nemůže být vytvořena jinak než člověkem pro jiné lidi a i 
když můžeme pojmově oddělit hudbu od kultury, ani jedna není bez druhé kompletní. Lidské chování 
vytváří hudbu, ale je to proces kontinuální. Samotné chování je utvořené k produkci hudby, a tudíž 
se studium jednoho prolíná se studiem druhého“ (Merriam, 1964:61). V mém výzkumu se budu 
snažit pochopit subkulturu lidí v hudebním klubu, tedy kulturu, jejíž spojujícím prvkem je hudba a 
zároveň pochopit hudbu, jako nejdůležitější součást této kultury –  jak kulturu v hudbě a hudební 
subkulturu, tak i hudbu v této kultuře.  

 
„Etnomuzikologie vychází na jedné straně z diskurzu antropologického na druhé straně z 
muzikologie“ (Srov. Stone 2008 preface x), což sám Meriam zároveň vidí jako 
slabinu:„Etnomuzikologie v sobě skrývá zárodky vlastního rozdělení, protože se vždycky skládala 
ze dvou odlišných částí – muzikologie a etnologie. Jejím pravděpodobně největším problémem je 
spojení těchto dvou přístupů do jedné  vědy, která nezdůrazňuje ani jednu z obou součástí, ale 
zároveň je obě zohledňuje“ (Merriam2, 1964; 9). Můj výzkum se zaměřuje více na antropologické 
pochopení daného společenského uskupení. 
 
Hudba souvisí s celkem kultury. Tvaruje, posiluje a usměrňuje společenské, politické, ekonomické, 
lingvistické, náboženské a jiné druhy chování. Etnomuzikolog se musí bezpodmínečně zabývat 
symbolikou hudby, otázkami vzájemného propojení umění a všemi složitostmi porozumění toho, co 
je estetika a jak je strukturovaná(Merriam3, 1964:15). Můj přístup k hudbě směřuje více k hudbě 
jako sociálnímu fenoménu, a proto nemám v úmyslu kriticky rozebírat hudbu z hlediska 
estetického. Hudba může sloužit různým společenským a osobním účelům. Jak ukážu dále, hudba 
zde nese řadu dalších důležitých společenských funkcí, které nejsou založeny jen na vnímání krásy. 
Nesnažím se tedy o estetickou analýzu, ale ponechávám estetiku jako emický faktor sociálního 
jednání hodný pozornosti, který je součástí zkoumaného fenoménu. Není mým úkolem estetiku 
prakticky užívat, ale spíše jí zkoumat, na druhé straně při rozboru hudby nebylo možné vyhnout se 
určitým hodnotícím postojům při zpřístupnění hudebních obsahů a jejich propojení s kulturním 
fenoménem. 

 
Cílem mé práce je v etnomuzikologických kategoriích popsat a porozumět pondělnímu technu 
v klubu Cross, tedy pochopit, jak tu hudba souvisí s kulturou a naopak. 
                                                 
1 Studentský překlad Boháček. 
2 Studentský překlad Boháček. 
3 Studentský překlad Boháček. 
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1.1 Hudba jako sociální aktivita 

Thomas Turino (2008) ve své knize Music as a social life – the politics of participation 
mluví o tom, že hudba a tanec jsou velmi často nezbytnou součástí při formování identity, jelikož je 
druhem veřejného projevu náležitosti k určité skupině skrze vlastnosti, které takovou skupinu činí 
unikátní. Performativní umění bývají opěrným bodem identity, protože nabízejí vyjádření sdílených 
kulturních znalostí. „Hudba, tanec, festivaly a další veřejně výrazy kulturních praktik jsou 
primárním způsobem, jakým lidé artikulují kolektivní identity, které jsou základem pro tvorbu a 
udržování společenských skupin...“(Turino 2008; 2). Turino také zmiňuje G. Batesona (1972a), 
který říká, že „umění jsou speciální formou komunikace, která má integrující funkci – integruje a 
spojuje členy společenských skupin a zároveň integruje osobitné já a jednotlivce se světem“ (Turino 
2008; 3). 
  
Turino rozlišuje čtyři základní mody sociální existence hudby z hlediska kulturní koncepce jejího 
provozování a zacházení s ní – jsou jimi: hudba spojená s účastí všech4, presentační hudba5, high-
fidelity6 (hudební nahrávka odkazující na živé vystupování) a studiové zvukové umění7. Pojem 
presentační hudby je vhodný pro hudební žánr techna, pro jeho sociálního členění na umělce a 
publikum, jež je vyčleněno z hudební produkce (na druhé straně hudba zvukově spíše spadá do 
studiového zvukového umění svým důrazem na umělé zvuky a jejich úpravu). V žánrech 
presentačního modu hudebního provozování vznikají skupiny umělců (v tomto případě sound 
systémy), jež jsou integrálním pojítkem kulturního uskupení, tvoří hodnoty, s kterými se jednotlivci 
v publiku mohou identifikovat „individuální dispozice jsou formovány společenským prostředím, 
zatímco širší kulturní vzorce jsou na druhé straně tvořeny jednáním, hodnotami a názory aktivních 
a tvůrčích jedinců v sociálním světě“  (Turino 2008; 94). Lidé se tak „identifikují skrze určitý 
hudební žánr – vnější zvuk, který representuje, jak se cítí a kým se cítí být uvnitř“ (Turino 2008; 93). 
  
Turino dále navazuje teorií identity, která je v tomto případě klíčovým pojmem a která se zakládá na 
konceptu zvyků (tendence k naučenému chování, myšlení a reakcím). „Identita zahrnuje nejen dílčí 
a variabilní výběr zvyků vlastností, které užíváme k tomu, abychom representovali sami sebe sobě a 
ostatním, ale také ty aspekty, které byly námi i ostatními chápány jako vynikající“ (Turino 2008; 
93). Když člověk konceptualizuje svou identitu, zvýrazňuje relevantní aspekty pro danou situaci, 
dle Turina lidé tvarují svou sebeprezentaci tak, aby byla vhodná do určité situace, a zřídka odhalují 
všechny zvyky konstituující celou osobnost. Na druhé straně lidé bývají identifikováni ostatními na 
základě zvyků, které si mohou ale nemusí uvědomovat. Identita vždy přináší dva aspekty – spojuje 
(je užívána k zdůraznění společného) a rozlišuje „nás“ od ostatních, na základě strategického 
esencialismu (viz Turino 2008;104), tak lidem slouží k ustavování strategických spojenectví. 
„Kontinuální proces formování identity a strategické užití kategorií identity zůstává centrálním 
problémem pro sociální a etnomuzikologickou analýzu“  (Turino 2008; 106). 
 
Turino uvažuje: „Kulturní fenomén jako sestávající z myšlenkových návyků a praktik sdílených mezi 
individualitami uvnitř sociálních skupin různých velikostí i specifik a různých proudů běžné 
zkušenosti a identifikace. Sdílené zvyky jsou často imitovány dalšími generacemi“ (Turino 
2008;109). Dle Turína nemůže kultura existovat bez společnosti, jež „odkazuje na sítě a instituce 
existujících sociálních rolí a vztahů unifikovaných strukturami vlády a běžnými vzorci společenské 
organizace“(Turino 2008;109).  Jsme tedy zároveň součástí sociálních skupin a zároveň jsme 

                                                 
4 Participatory music (Turino 2008; 21). 
5 Presentational music (Turino 2008; 21). 
6   High-fidelity music (Turino 2008; 21). 
7   Studio audio art (Turino 2008; 21). 
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součástí společnosti. Uvažování o kulturním fenoménu jako o sdílených zvycích vede k názoru, že 
„v dané společnosti není jen jedna unifikovaná kultura“ (Turino 2008;110). 
 
1.2 Alternativní kultura  

V současné společnosti existuje ideál pluralismu, umožňující koexistenci různých názorů, 
zájmů, přesvědčení a životních stylů, což s sebou přináší skutečnost, že vedle hlavního kulturního 
proudu v rámci jedné společnosti mohou existovat další. „Ideově (duchovně či ideologicky) je 
pluralitní společnost  variantou společnosti tolerantní, protože tolerance – ať už jakkoliv rozvinutá 
a respektovaná – je předpokladem koexistence odlišných názorových skupin (organizovaných 
nezřídka do podoby skupin zájmových či „nátlakových“)“  (Petrusek 2006; 237). 
 
Naše společnost a kultura víceméně vymezuje prostor pro odklon vůči hlavnímu kulturnímu 
proudu. Alternativní kultura sebe sama definuje hlavně svou opozicí – majoritní společnost je 
ochotna ji tolerovat jen do určité míry, než začne porušovat vymezené kulturní normy. V tomto 
smyslu je alternativní kultura součástí naší kultury v širším slova smyslu. Svou přítomností je v 
podstatě hodnotná, protože potvrzuje, že naše společnost si může dovolit diskuzi a alternativní 
pohled, „charakteristickým rysem současného vývoje moderních společností je navíc nárůst sub-
kultur a kontrakultur, které umožňují v rámci jedné kultury rozvíjet nové alternativy způsobu života“ 
(Soukup 2004: 7).  
 
Alternativní kulturní proudy a subkultury se vymezují na základě opozice „my“ a „oni“, stejně jako 
lidé ve všech společnostech (Srov. Soukup 2004; 9), která tvoří základ kolektivní identity jejích 
členů. Tedy alternativní kulturní formace se vymezují vůči hodnotám mainstreamové kultury a 
zároveň nabízí alternativní společenská, ideová a politická východiska a dopady.  
 
„Celé dějiny sice nejsou dějinami třídních bojů, jak tvrdili Marx a Engels s učedníky svými, ale 
vysoce pravděpodobně jsou dějinami hledáním alternativ k tomu, v čem lidé aktuálně žijí. 
Nespokojenost je trvalý stav lidského ducha a napětí mezi reálným a ideálním, mezi skutečným a 
možným, mezi žitým a vytouženým je asi nejen znamením každé doby, ale i významným znakem 
lidského rodu, skutečnou hnací silou historického pohybu,“ píše Miloslav Petrusek v úvodu své 
kapitoly o alternativní společnosti v knize Společnosti pozdní doby (2006), aby navázal tím, že 
pojem alternativní společnosti se objevuje v 60. letech v rámci hnutí hippies a undergroundu. Své 
ideologické základy tohoto nonkomformního hnutí získává díky knize Theodora Rozszaka - Making 
of a Counter Culture. Filosofie „alternativní společnosti“ byla dílem A. Reicha, který ve své knize 
The Greening of America (1970) mluví o technokracii a korporativním státě a nakonec nabádá k 
vytržení z každodenních konvenčních zvyků a z útisku vlády. „ „Revoluce nebude povstáním pouze 
proti intelektuálním principům, ale proti principům etickým, a nejen etickým, také individuálně 
osobnostním, tedy proti všemu tomu, co humanistická tradice učinila jádrem vědomí, bez něhož by 
byla nemyslitelná.“ Naštěstí se "povstání" nekonalo – jenom taková velká americká technopárty, s 
marihuanou a LSD“ (Petrusek 2006; 59-60 ). Dále je podstatnou součástí této filosofie odpor k 
substitučnímu fenoménu – kultura není tvořena lidmi pro lidi: „ Odtud vzpoura vůči masové 
kultuře, kulturnímu průmyslu (obdiv k Herbertu Marcusovi) a razantní důraz na vlastní tvorbu, 
individuální a skupinovou kreativitu“ (Petrusek 2006; 60, add bold). „Ideové kořeny, na něž 
kultura "alternativní společnosti" (tedy kontrakultura) odkazuje, jsou tyto: Paul Goodman, Lucien 
Goldman, Herbert Marcuse, Frantz Fanon, Allen Ginsberg, Timothy Leary, Norman Mailer, Daniel 
Cohn-Bendit, Ronald D. Laing a někteří méně známí umělci, spisovatelé, psychiatři a filozofové“ 
(Petrusek 2006;60). „A to vše provázeno proměnou zvyků a obyčejů, najmě v oblasti sexuality a 
erotiky, která je poprvé (v neposlední řadě v souvislosti s tzv. Sexuální revolucí) v dějinách dost 
zásadně redefinována: alternativní společnost stojí na "principu tělesnosti", ba "tělesného 
mysticismu": v mystické extázi tělesnosti se vyjevuje zapomenuté Já, zřeknutí se těla vede k "novému 
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duchovnu", k nové morálce i kultuře“ (Petrusek 2006; 61). Alternativní kultura však neskončila jen 
u hippies a hnutí new age, ale dále na ni navázaly další současné myšlenkové směry. 
 
1.3 Metodologie výzkumu kvalitativního 
 Pro zkoumání pondělního klubového techna v klubu Cross jsem zvolil kvalitativní terénní 
výzkum, který se pro pochopení sociální reality a daného prostředí velmi dobře hodí. „Kvalitativní 
výzkum je nenumerické šetření a interpretace sociální reality. Cílem je odkrýt význam podkládaný 
sdělovaným informacím“ ( Disman 2000: 285 ). „Výhodou kvalitativního přístupu je získání 
hloubkového popisu případů. Nezůstáváme na jejich povrchu, provádíme podrobnou komparaci 
případů, sledujeme jejich vývoj a zkoumáme příslušné procesy. Citlivě zohledňujeme působení 
kontextu, lokální situaci a podmínky. Kvalitativní výzkum poskytuje podrobné informace, proč se 
daný fenomén objevil“ (Hendl 2005; 53). Svůj výzkum jsem založil na své dlouhodobé účasti v 
terénu, díky které jsem na základě rozhovorů s přítomnými lidmi mohl porozumět jejich hodnotám, 
postojům a společně sdíleným významům. 
 
V začátku výzkumu jsem si zvolil výzkumnou otázku, která provází celou mojí práci a jejíž 
zodpovězení je zároveň i účelem zkoumání neboť, jak píše R.J. Chenail: „Musíme mít cosi jako 
programový cíl výzkumu, nebo snad hlavní výzkumnou otázku, pomocí které je možné si udržovat 
přehled o tom, zda se od záměru svého výzkumu nevzdalujeme a zda udržujeme správný kurz“ 
(Chenail, R.J., 1997). Otázka vznikla až po krátkém předvýzkumu a s lepším pochopením 
zkoumaného „objektu“, s ním také vyvstalo mnoho dílčích otázek, které bylo nezbytně nutné 
zodpovědět pro pochopení celku. Má výzkumná otázka zní: „Jaký systém hodnot společenských 
norem a postojů je sdílen účastníky pondělní kulturní akce Los tekenos a jak tyto hodnoty souvisí s 
hudbou a naopak?“  
 
Výzkum hudební subkultury techna jako celku pro jednu osobu je takřka nesplnitelným úkolem, a 
proto jsem musel výzkum omezit na menší zkoumatelný fenomén, který by svou podstatou byl 
nějak ohraničený a uzavřený. Své zkoumání jsem tedy ohraničil místem – prostředím známého 
pražského klubu Cross, který se nachází v Holešovicích, a časem – pravidelně se opakující pondělní 
kulturní akcí Los tekenos.  
 
Na druhé straně nelze opomenout či zredukovat kontext, ve kterém se kulturní událost Los tekenos 
nachází. Jednak jsou to žánry vůči, kterým se vyčleňuje či naopak jsou považovány za příbuzné, 
dále samotní interpreti jsou součástí uskupení, které mají své těžiště mimo Cross, a pak je tu také 
kontext v rámci samotného klubu – nejen ostatních scén a dalších kulturních akcí, které se zde 
pořádají, ale i samotné rozsáhlé klubové prostředí. Všechny tyto vnější faktory mohou mít na mnou 
zkoumanou skutečnost určitý vliv a v takovém případě je nutně musím zahrnout do souboru dat a 
pracovat s nimi. 
 
S výzkumem hudební subkultury techna v rámci pondělní akce Los tekenos jsem začal v říjnu roku 
2007. Na počátku jsem se zajímal o hudební subkulturu i z dalších medií, nejvíce z internetu. Dále 
jsem sbíral letáčky upozorňující na techno akce. Nejdůležitější částí výzkumu na počátku však bylo 
zúčastněné pozorování, kterým jsem se v Crossu zabýval pravidelně skoro každý týden až do 
současnosti (duben 2010). Můj zájem se zaměřoval hlavně na pondělní Los tekenos, které jsem  
navštěvoval a stále navštěvuji.8 Od počátku výzkumu jsem prováděl neformální rozhovory s 
přítomnými lidmi v klubové části. Z navštívených kulturních akcí v Crossu jsem si dělal terénní 
zápisy a vedl si terénní deník. Z počátku jsem dělal krátké poznámky přímo na místě do zápisníku, 

                                                 
8 Do klubu jsem však nepravidelně docházel i jiné dny v týdnu, protože bydlím velmi blízko, často chodím do 
klubu i mimo výzkum, navíc jsem zde hrál a spolu s přáteli zde pořádal kulturní akce.  
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od čehož jsem upustil po prvním roce pozorování, avšak i nadále si dělám krátké poznámky do 
mobilního telefonu (má podsvětlený displej a ve společnosti nepůsobí nepřirozeně). Rozsáhlý popis 
pozorování – terénní zápis dělám do současnosti po velké části navštívených Los tekenos.   
 
Informátory jsem získával jak metodou sněhové koule (potom, co jsem se spřátelil s prvním 
informátorem nechal jsem se zapojit do jeho sociální skupiny a v ní dále získával informátory), tak i 
zcela náhodným způsobem – sedl jsem si sám na první sedačku vedle taneční místnosti v klubu a 
dával se do řeči s kýmkoliv, kdo si ke mě přisedl, popřípadě jsem si občas přisedl k někomu sám. 
Takových náhodných informátorů jsem střetl desítky – neformální prostředí klubu je k tomu vhodné 
a nabízí se zde mnoho společenských možností, jak se dát do hovoru s neznámými lidmi. Dále jsem 
si na diktafon zaznamenával polostrukturované rozhovory s informátory, kteří měli zájem se mnou 
udělat delší rozhovor. Pro rozhovory jsem měl připravené pouze obecné otázky, které jsem používal 
pro „rozmluvení“ informátora a také, abych mohl částečně kontrolovat směřování rozhovorů. 
„Nestandardizovaný rozhovor je interakce mezi tazatelem a respondentem, pro kterou má tazatel jen 
velice obecný plán. Tento plán nezahrnuje výčet otázek, jejich znění ani jejich pořadí“ ( Disman 
2000: 308). Provedl jsem záznam rozhovoru s deseti informátory ve věku mezi dvaceti a třiceti lety. 
Informátory jsem vždy žádal o souhlas s nahráváním a slíbil jim zachování anonymity. Byli mezi 
nimi studenti i pracující, čtyři ženy a šest mužů. Z nich jsem část zcela přepsal a část přepsal pouze 
selektivně. Takto získaná data jsem opatřil kódy a část z nich jsem dle kódů roztřídil. Zkoumal jsem 
tedy výpovědi informátorů, které jsem ale propojoval s tím, co jsem se dozvěděl během pozorování 
a z desítek nenahraných neformálních rozhovorů v terénu. Důležitým momentem výzkumu byl 
polostrukturovaný rozhovor s produkčním a dramaturgem klubu. Hudební materiál (veřejnou 
produkci) jsem nahrával na diktafon během setů (či koncertu) a do výzkumu jsem zahrnul i vlastní 
produkci Djů, kterou jsem našel na internetu (myspace.com a stránkách labelů).  
 
Pozorování v klubu jsem prováděl dlouhodobě a pravidelně, ačkoliv jsem outsider v hudební 
subkultuře techna, v rámci klubu Cross se považuji za insidera (ne však za „štamgasta“). V 
současné době se již cítím jako insider i v rámci pondělní akce Los Tekenos. Nejdříve jsem zde 
vystupoval v roli participanta jako pozorovatele („výzkumník plně participuje na životě skupiny, ale 
nezatajuje, že také dělá výzkum“ [Disman 2000: 306 ]) a po čase jako úplného participanta 
(„přijímá plně roli člena skupiny, kterou hodlá studovat. Jeho role výzkumníka není ve skupině 
známa nikomu“ [Disman 2000: 307]) a tyto rolemi, jak je popisuje Disman, i nadále střídám. Když 
je to možné a společensky vhodné, svou roli jako pozorovatele přiznávám – vhodné podání této 
informace často vzbudí zájem informátorů mi pomoci lépe pochopit techno, klubové prostředí atd.  
 
1.4 Metodologie výzkumu hudby 
 Technická stránka etnomuzikologie představuje jen jeden z cílů a povinností disciplíny 
(Merriam, 1964; 18). Jak jsem již naznačil výše, etnomuzikologický výzkum klade důraz na snahu 
o pochopení toho, jak je propojena hudební a etnografická stránka kultury. „Etnomuzikolog musí 
být schopen zapsat hudbu v notách, analyzovat ji ve smyslu jejích součástí a porozumět, jak do sebe 
tyto součásti zapadají, aby dohromady vytvořily logický a soudržný celek. Takovýto druh studia je 
ve své podstatě  popisný a  také velmi technický, a proto ho nemůže provádět ten, kdo hudbu 
nestudoval“ (Merriam, 1964; 18). Tématem všech hudebně antropologických prací je tedy nutně 
otázka: jakým způsobem hudební stránka kultury odpovídá konstituci zkoumaného kulturního 
fenoménu? Analýza a pochopení hudební složky je nutná jednak proto, že je neoddělitelnou a stálou 
integrální součástí, která se nepostradatelně podílí na konstituci zkoumaného sociálního a 
kulturního fenoménu, ale hlavně proto, že ve struktuře hudby jsou zachyceny tytéž hodnoty jako v 
celé kultuře. Budu se tedy snažit přesvědčivě rozklíčovat hudbu, abych mohl porozumět zkoumané 
kultuře. „Hudba je také v určitých směrech symbolická a reflektuje organizaci společnosti. V tomto 
smyslu je hudba prostředkem k pochopení národů a chování a jako taková je hodnotným nástrojem 
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analýzy kultury a společnosti“ (Merriam, 1964; 18).  
 
Během výzkumu jsem pořizoval záznam hudební produkce Djů na diktafon či mobilní telefon. 
Pořízený záznam jsem popsal z hlediska zvuku velmi obecně, aby bylo možné pochopit, jak je 
hudba tvořena, jaké je v ní možné slyšet hudební idiomy či figury a jak je složena do větších celků 
– jaká je její skladba a forma. Dále jsem přepsal do not některé základní hudební idiomy, které tvoří 
základ struktury hudby a schematizoval jsem delší hudební celek pro názorné zobrazení struktury 
hudební skladby a hudební formy techna. Má terminologie popisu hudby vychází velkou měrou z 
ABC hudební nauky a ABC hudebních forem Luďka Zenkla (Zenkl 1991 a Zenkl 1999). Základní 
hudební termíny jsou tedy součástí mé práce a skrze ně se snažím o zprostředkování pochopení 
hudebního fenoménu vědeckým způsobem. Při hudební analýze a představení historie žánru jsem 
pak dále používal jako teoretické a metodologické ukotvení knihu Unlocking the Groove M.J. 
Butlera (Buttler 2007), která se zabývá elektronickou hudbou s důrazem na hudební analýzu 
techna.9 
 
Pro transkripci hudby jsem použil program Guitar pro, který je vhodný pro komponování hudby a 
pro zápis vlastních partitur. Bohužel hudební zápis jen stěží může interpretovat originální (a při živé 
produkci upravovanou) hudební texturu a barvu zvuků v technu a elektronické hudbě – neexistují 
zde totiž pro tyto účely žádné značky, pouze se počítá s nástroji určitého standardního témbru. 
 
1.5 Problémy při výzkumu 

Odhalování vnitřních hodnot žánru techna je velkým problémem pro outsidera a nebylo by 
možné bez dlouhodobé přítomnosti v terénu. Pololegální charakter kultury, jež se snaží být 
alternativou majoritním společenským normám, konstituuje nedůvěru a snahu o utajení. Setkal jsem 
se dokonce s názorem, že zkoumání techna může technu uškodit – byl však pouze ojedinělý a 
vyvážila ho ochota a snaha o zlepšení mínění o techno komunitě mimo ni.  
 
Kromě toho techno hudba vyznačuje hlasitostí, která znemožňuje komunikaci, což se ukázalo při 
zkoumání jako velký problém. Nebylo možné dělat nahrávky rozhovorů přímo v místě hudební 
produkce, protože na nich nebylo slyšet nic mimo hudby, která kromě krátkých pomlk neutichá až 
do ranních hodin. Rozhovory jsem tedy musel dělat v jiných místnostech klubu, či zcela mimo něj. 
Interview, které se mi povedlo udělat v rámci prostředí, jsem si zaznamenával při či těsně po 
rozhovoru do zápisníku, či mobilního telefonu, ale někdy je mohu citovat jen nepřesně – 
nedoslovné citace v mé práci jsou vždy opatřeny poznámkou „přibližná citace“. 
 
Zkoumání také provází problém nedostatečnosti vědeckého zpracování vlivu techna (a hudby 
obecně) na centrální nervovou soustavu. Emický pohled na hudbu je protkán výroky o transu, který 
není zcela vědecky prozkoumán, a proto se při tematizování tohoto fenoménu víceméně nelze 
odvolat na jasně definované vědecké poznatky. 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 „Although the book as whole focuses on electronic dance music in a broad sense, detailed analysis focuses on 

techno“ (Butler 2007; 25). 
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2. Loss tekenos v klubu Cross 
 
 V pondělí večer jsem se vydal na svůj výzkum do klubu Cross. Producent klubu K., kterého 
znám již spoustu let díky náhodě a díky tomu, že žijeme na stejném sídlišti, mi doporučil pravidelný 
pondělní večer Loss tekenos s tím, že je zajímavé, kolik tu bývá hostů i přesto, že jde o pondělí a 
techno. Našel jsem si tedy na internetových stránkách klubu program a v něm o jakou akci půjde a 
kdo zde má hrát. Vyhledal jsem si i další informace o Djích podle jejich pseudonymů na 
myspace.com a dalších internetových portálech – dnes večer má hrát někdo z free techno sound 
systému NSK.  
 
Cross je vyhlášeným hudebním klubem v pražských Holešovicích, dříve industriální a přístavní 
čtvrti, jejíž hlavní část leží v pražském meandru Vltavy po jejím levém břehu. Klub se nachází asi  
tři sta metrů od stanice Nádraží Holešovice na rušné křižovatce ulic Plynární a Argentinská (začátek 
severojižní magistrály). Po cestě od metra vidím, jak sem a tam proudí mladí lidé v kšiltovkách a 
mikinách. Procházím ulicí Plynární, vlevo je objekt Pražské plynárenské a za ním autobazar. 
 
Cross je umístěný ve vysokém činžovním domě v těsném sousedství frekventované křižovatky 
zmíněných tříproudých komunikací s tramvajovou, autobusovou dopravou. Když jsem tu v 
minulosti stál na semaforu, všiml jsem si mohutných objektů/skulptur ze svařovaného železa, jež 
vířily barvami či leskem a různě se pohybovaly, točily – nyní některé ve tmě fosforeskují. Nedávno 
se na průčelí domu objevil podsvětlený nápis Cross s otvírací dobou – do té doby byly skulptury 
jediným znakem přítomnosti klubu na ulici. 
 
Dovnitř klubu musím projít přes závorou oddělené parkoviště pro taxíky, obyvatele domu, místní 
policejní stanici a autobusy či dodávky travellerů a technařů, jež jsou na cestě Evropou. Před 
klubem dnes stojí pouze jedna posprejovaná dodávka, asi ještě není sezóna cestovatelů, má 
francouzskou poznávací značku. Hned za parkovištěm začíná dvoupatrová zahrádka klubu, jejíž 
konstrukce je celá svařená z kusů starého železa a armatur (železné tyče přidávané do betonu). I 
stoly jsou vyrobeny z armatur a lavice většinou také. Aby se zabránilo zbytečným úrazům na konci 
železných tyčí, které všude vyčnívají, jsou přivařeny hladké železné koule. V zahrádce je malinká 
kašna ze svařeného železa a schodiště do prvního patra je též z armatur. V prvním patře konstrukce 
je kulatý otvor, kterým prorůstá nádherná košatá lípa (kolem jejího kmene je skulptura z červených 
trubek) propůjčující přes den stín a v noci alespoň příjemnou vůni. Ze zahrádky do klubu vedou 
troje dveře, do každého patra klubu jedny, tedy zahrádka stoupá až do prvního patra domu (její 
druhé patro je balkón prvního patra domu). Všude zde posedávají partičky návštěvníků klubu, 
několik jich poznávám a zdravím. Sedí zde, pijí pivo a kouří – v celé zahrádce se mísí vůně lípy s 
vůní marihuany, která je zde více méně oblíbená jako ve většině pražských klubů. V zahrádce hraje 
klubová hudba z gramofonů, které jsou umístěny vprostřed zahrady na balkónku. Potkávám se s 
partičkou známých punkáčů v kožených bundách, ptám se jich jestli přišli na techno, ale zvedají 
kelímky s pivem a naznačují, že je jim jedno, jaká hudba zrovna v Crossu hraje. 
 
Prostředními dveřmi procházím dovnitř a potkávám hlouček smějících se kluberů u kiosku, 
konzumují hranolky a toasty s velkou zeleninovou oblohou. Pomalu jdu dál do prostředního patra, 
kde již buší techno a plno lidí zde stojí u baru, popíjí a vesele se baví – ačkoliv je pondělí v 
prostředním patře je večírek, kam přišli známí Djů a sound systému, či příznivci techna za zábavou 
a tancem. 
 
Klub působí futuristicky a zároveň industriálně, každá jeho část je vyrobena spojením nějakých 
použitých součástek nalezených na vrakovištích. Mám pocit jako bych byl na vesmírné lodi či 
ponorce a zároveň ve squotu plném mladých lidí. Proti baru je patrová konstrukce z armatur, 



 16 

sedačky jsou vyrobeny z vyřazených sedadel autobusů, stoly z tlustých železných trubek, popelníky 
z dvířek praček a lampičky z železných částí kol automobilů, vše je ozdobeno a nasvíceno 
barevnými světly. Zdi jsou vyzdobeny průhlednými objekty, jež jsou naplněny olejem se 
stoupajícími vzduchovými bublinami.  
 
Z vedlejší místnosti se linou hutné údery basového bubnu v pravidelném rychlém tempu spolu s 
dalšími rytmickými zvuky a ruchy doplňujícími industriální elektronickou podstatu taneční techno 
hudby, nejsou to zvuky normálních akustických nástrojů, ale spíše uměle vytvořené hluky, které 
tvoří rytmické vzorce.Vše je amplifikováno silnými reproduktory. Rytmické zvuky se opakují, ale 
vytvářejí i variace a změny ve velmi rychlém tempu. Hudba a interiér tvoří celek, který je až 
neuvěřitelný – industriální hudba složená z technických zvuků zaplňuje všechen volný prostor v 
industriálním prostředí klubu plném lidí s dredy, které vypadají jako kabely, piercingy a dalšími 
doplňky a ozdobami. Klub mi připomíná soukolí, industriální prostředí, které vyrostlo ze starého 
sklepa neobydleného domu uprostřed industriální čtvrti. 
 
Procházím úzkou uličkou mezi lidmi na baru, malá slečna v kapsáčích s červeno-černými dredy mě 
žádá o papírek na „jointy“ a přitom se houpe v kolenou a kýve hlavou do rytmu hudby. Je zde skoro 
plno a všude se baví tmavě oblečení lidé v kapsáčích, mikinách, či s tričky se spirálami a jinými 
futuristickými obrazy, jež jsou v módě v technokomunitě. Pijí pivo a jiné nápoje z kelímků a baví 
se, ruch hlasů je enormní, každý musí překřičet dunění hudby, aby se dorozuměl s ostatními. 
Nikomu to však nevadí, dokonce naopak kývají hlavami a velmi často je kvalita hudby tématem k 
hovoru, nebo dokonce k družnému a bujarému „bratření“. 
 
Procházím klubem do sklepa. U baru je dlouhá fronta. Lidé zde tvoří shluk, který se tlačí k baru. 
Úzké chodby vedou různými směry, na konci každé z nich je prostor se sedačkami z autobusů, se 
stoly z železa, všechny jsou unikátní a vyrobené právě pro to konkrétní místo v klubu. Každý volný 
prostor na zdech je vyplněn nějakým zajímavým uměleckým objektem, jako v galerii. Objekty, 
které původně sloužily k jinému účelu dohromady, zde tvoří umění – celý klub je jedno velké 
umělecké dílo postmoderního designu, které bere dech svou propracovaností a důrazem na detaily. 
Míjím barové židle z kotouče pily, nahlédnu do místnosti, ve které jsou tři stolní fotbálky – dva na 
zemi a jeden na stropě. Přicházím do místnosti s pultem Dje, který je svým designem také 
výjimečný – průčelí podia je plné kulatých světel a celé připomíná čelo automobilu nebo létajícího 
talíře. V záři světel pak tančí asi třicet technařů.  
 
V prvním patře klubu je tichá příjemná kavárna rozdělená do tří místností. Dekorace na zdech jsou 
z rákosů, stoly a židličky jsou dřevěné, lustry z hrnčířské hlíny, výzdobu stěn doplňují olejomalby. 
Je zde dokonce místnost, kde je zakázáno kouřit. Příjemné prostředí, kde si všichni klidně povídají 
za zvuku melodické hudby, dotváří vůně pizzy. Je zde ve vzduchu internet zadarmo, denní světlo 
přivádějí okna na ulici, která ve zbytku klubu nejsou. V poslední místnosti je na zdi umístěno 
promítací plátno, dnes se však nepromítá, a tak u stolů sedí návštěvníci klubu a povídají si. Než 
jsem prošel celou kavárnu, vylekal mě křik dvou maskovaných postav: „Divadlo! Kdo jde na 
divadlo?!“ Dnes večer se v divadle pod střechou domu („Divadlo (až) na půdu“) hraje divadelní 
představení Pustina, multimediální dramatizace slavné básně T.S. Elliota, která má na letáku 
podtrženo, že je DIY10 (asi jako vše v tomhle klubu). Potkávám svého přítele bubeníka, který 
zkouší ve zkušebně, jež je jednou z mnoha ateliérů a zkušeben nad kavárnou, dnes tu sedí po 
zkoušce se svou funky kapelou a vášnivě debatuje o hudbě. U dalšího stolu sedí dva muži v 
kravatách nad papíry s čísly a vedle se baví rukama parta mladých hluchoněmých – když se 
mimoděk nahlas zasmějí, uvědomím si, co nás tu všechny spojuje (později potkávám dva z nich, jak 

                                                 
10 Do It Yourself! Udělej si sám! 
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tančí proti bušící aparatuře).  
 
V prostředním patře je hlavní scéna dnešního večerního programu. V jedenáct večer, už je zde v 
celku plno, taneční místnost se zcela zaplnila technaři, většinou jde o mladé lidi mezi osmnácti a 
třiceti lety, kteří na sobě mají kapsáče, mikiny s kapucou a někteří mají basebalové čepičky s 
kšiltem, který míří nahoru. Místnost ale není plná jen lidmi, vyplňuje ji i hlasité dunění úderů 
basového bubnu, cítit tyto údery je možné i kůží. Je zde slyšitelný důraz na hluboké perkusivní 
zvuky v celkem rychlém tempu. Můj srdeční tep se po chvíli srovnal do rytmu čtvrtin, připadám si 
trochu jako bych utíkal, tempo je vysoké.  
 
V místnosti může být kolem šedesáti lidí. Počet mužů malinko převyšuje počet žen. Každý z nich se 
pohupuje v kolenou a zároveň ze strany na stranu. Pokrčí mírně kolena vždy při úderu basového 
bubnu, jakoby tančili do země. Stroboskop rychle bliká, takže vše vypadá jako krátké záblesky a 
nad tancujícími technaři se pohybují barevné lasery. Každý tančí sám a nikdo se nikoho nedotýká, 
tančí v řadách čelem směrem k diskžokejovi, mezi tanečníky není žádná interakce, až na pár 
technařů v první řadě, kteří občas vykřiknou či zvednou ruce. Vpředu nad tancujícím davem stojí 
diskžokej, který pouští desky na gramofonech. Na hlavě má sluchátka a obdařuje nás variacemi na 
hlavní téma – čtyři hlasité údery basového bubnu do taktu. Každou chvíli vymění jednu desku z 
páru, ale proud hudby nikdy neutichne. Hudba se stále mění, když se zaposlouchám, zdá se mi, že 
velmi málo částí se opakuje, i když jde veskrze o perkusivní patterny.  
 
Nad hlavami tanečníků se otáčí futuristický asi dva metry dlouhý lustr, na němž se točí oranžová a 
modrá světla. Zeď vlevo je celá dekorována plošnými spoji. Základní desky počítačů jsou na 
různých místech zarámovány dřevěnými rámečky – mění se zde v obrazy. Vše je nasvíceno zeleně a 
modře. Za dýdžejem je plátno, na němž se v rychlém sledu mění a prolínají animace a obrazy. 
Hudba je opravdu nahlas, není zde možné rozeznat jednotlivé písně (nikdo nezpívá), nikdy nekončí 
a stále se přelévá do nových figur a rytmů, kterým dominují syntetické tvrdé pravidelné údery. 
Hudba je zde kontinuum, do kterého je možné se úplně ponořit a spolehnout se na to, že po nějaké 
době zcela pohltí. Je na ní něco komického, hravého a zábavného – je propracovaná, ale zároveň je 
technická, agresivní a její údery atakují až do morku kostí. Lidé se pohybují stejně monotónně, 
zároveň uvolněně a přirozeně, na těžkou dobu přenášejí váhu ze strany na stranu a pohazují rukama. 
„Technickost“ je zde všude na zdech, vyplňuje vzduch silou zvuku a plní hlavy lidí, kteří sem 
přicházejí zapomenout na starosti všedního života – zcela vypnout a oddat se uměleckému 
vyjádření designovanému čistě k tanci a pohybu. 
 
2.1 Techno jako alternativní hudební žánr a subkultura 

Subkultura lidí poslouchajících techno je do značné míry založena na opozici proti 
hodnotám a postojům majoritní společnosti a je součástí toho, čemu říkáme alternativní kultura. 
Scéna free techna je tvořena sound systémy a jejich posluchači, kteří se na základě společné identity 
příslušníků k techno komunitě sdružují a vytváří sociální skupiny. „Performativní umění je často 
oporou identity skrz realizaci sdílených kulturních znalostí a vystupování a skrz samotný akt 
společné účasti ve výkonu (performanci)“ (Turino 2008; 2). 
 
Sound systém, nebo „systém“ je tvořen skupinou lidí, kteří společně vlastní aparaturu potřebnou k 
veřejné produkci hudby. Aparatura je složena z velkých reproduktorů, zesilovačů signálu, 
generátorů střídavého proudu, mixážních pultů, gramofonů popřípadě jiných přístrojů na tvorbu a 
úpravu zvuku. Dále dohromady můžou vlastnit hudební nosiče (většinou LP desky), které jsou pak 
základem pro hudební produkci. Někdy bývají součástí sound systému i projektory, plátno, 
stroboskopy a zábavní technika jako lasery či různé další dekorace. Nakonec bývá součástí nějaký 
dopravní prostředek, kterým je možné zmíněnou aparaturu převážet na místa konání hudebních 
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produkcí. Aparatura bývá vlastněna dohromady v rámci nadindividuálního kolektivního 
celku.Velmi důležitým aspektem je, že sound systém je skupina lidí schopná zcela samostatně 
provozovat hudbu po technické stránce, techniku pak získala svépomocí z osobních finančních a 
jiných zdrojů. 
 
Někdo by však omylem mohl chápat význam slova sound systém, jako referenci čistě k aparatuře, 
což by bylo chybou. Mimo techno a některé další žánry elektronické hudby je tomu tak, avšak zde 
je třeba chápat sound systém jako sdružení lidí, které dohromady váží sociální vazby založené na 
příslušnosti k instituci sound systému. Příslušnost k sound systému spojuje jeho členy poutem a 
odpovědností a zároveň je jako skupinu odlišuje od ostatních lidí vně skupiny. Na podobném 
principu lze uvažovat i o rockových kapelách (ačkoliv zde není spojení založeno na emocionálním 
prožitku hraní živé hudby). Každý sound systém má jméno a v techno komunitě je příslušnosti 
k sound systému přikládána váha - Djům (Disk Jockey) náležejícím k sound systémům je 
projevována zvláštní úcta. Být členem sound systému přináší určité sociální postavení a identitu – 
Dj se tak může stát i známou osobností v rámci komunity. Sound systémy nemusí být žánrově 
zařazené pouze do techna, ale mohou náležet i k jiným žánrům elektronické hudby či žánry 
kombinovat.  
  
Lidé přináležející k sound systému bývají většinou Dji či Vj. DJ – Disk Jockey -  je značení pro 
člověka, který je umělcem a při hudební produkci stojí za výsledným mixem hudby. Vj – visual 
jockey – je umělcem, který stojí za vizuální produkcí, jež doprovází hudební produkci. V rámci 
techno komunity většinou tito lidé mívají pseudonymy, což částečně souvisí s pololegálním 
charakterem komunity, a zároveň jde o jiný druh uměleckého jména. 
 
Sound systém je tedy nejen nadindividuální společenství vlastníků aparatury, ale také skupina 
umělců, která společně tvoří hudební produkce. Sound systémy se snaží o nějaký druh výsledného 
zvuku hudební produkce, o soudržnost v hudebním vyjádření ať už žánrovou, či kvalitativní, jako v 
každém hudebním žánru se tak vytvářejí podžánry. 
  
Kolem sound systémů se tvoří publikum technařů, konstituované jak sociálními vazbami na 
personální úrovni s Dji uvnitř sound systému, tak i čistě díky zalíbení v hudbě. Techno je založeno 
do velké míry na sociálních vazbách účastníků. 

„Takže já jsem jezdila na ten psytrance a techno, když tam ti spolužáci něco pořádali a 
začali něco i hrát a pak jsem se seznámila s lidmi, který třeba hrají, tak jsem chodila i na 
jejich akce, pak se to časem vyfiltrovalo a teď už si vybírám...“ (J.)11 

Mimo to ale svobodné uvažování přitahuje řadu příznivců alternativního způsobu života. Techno 
svým pololegálním charakterem láká mnoho odpůrců tradičních hodnot mainstreamové kultury a 
vyznavačů alternativních politických směrů.  
 „Technaři jsou otevřenější nějakým alternativním názorům a způsobům života,  že si je 
 nepředstavuji jako typického voliče ČSSD a diváka televize Nova, asi to prostě budou 
 takový alternativnější jedinci.“  (J.)12 
 
K tomu je třeba dodat, že sound systém stojí za přípravou a uskutečněním párty. Párty či free párty 
je večírek neboli událost společenského a kulturního života v rámci kultury elektronické hudby a 
hlavně techna. Fakticky jde o plné vyjádření techno kultury a její plnou realizaci. Free párty je  
hudební produkce, jež obnáší řadu společenských a kulturních norem, které je nutné dodržet, aby 
byly zachovány konvence, které jsou v subkultuře techna považovány za samozřejmé.  
 
                                                 
11 Rozhovor: 12.dubna 2010, Stehlík, informátorka J., Žižkov. 
12 Ibid. 
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 „T: Svoboda?“ 
 „J: No jasně, to je ta základní myšlenka. Přijet někam na louku, nepropagovat to, ani nechtít 
 po lidech vstupné, nefiltrovat účastníky a prostě si tam jet, každý podle sebe, nezávisle na 
 tom vnějším systému. Mimo společnost.“ (J.)13 
Free párty bývá většinou na louce mimo město, či jiné sídelní oblasti – v „přírodě“. Jindy v 
nepoužívaném starém industriálním objektu na periferii. S tím souvisí slovo „free“ ve spojení slov 
free techno (či tekno), jedná se totiž o snahu o svobodnou tvorbu hudby mimo konvenční prostory 
schvalované majoritní společností – alternativní prostory tak můžou být různé (hospody, parkoviště, 
seníky, bunkry, jeskyně a samozřejmě klub Cross), ale ideálem jsou louky mimo město. K tomu je 
třeba přihlédnout i k sociálně politickému aspektu svobodomyslnosti v rámci této kultury, protože 
free techno je zadarmo a bez omezení. Není zde vybírán poplatek při vstupu a jde zde svoboda 
pohybu. Dále je třeba poukázat na to, že na free párty nejsou účastníci ničím omezováni – 
neexistuje zde institucionální filtr účastníků – není předepsán druh oblečení ani chování a neexistuje 
zde ochranka, která by měla za úkol selektovat „správné účastníky párty“. Bývá zde také možné 
lehce získat drogy a úroveň hluku bývá za hranicí hygienických norem. Free techno tak tvorbou free 
párty demonstruje svou subkulturu nezávislosti, jinakosti a opozice vůči mianstreamové kultuře 
konzumní společnosti založené na komerčních principech. Lze dokonce mluvit i o free kultuře – 
kultuře bez omezení. 
 
Jednou z nejdůležitějších  hodnot vůči, které se techno snaží vymezit je komercionalizace v  
konzumní kultuře současné společnosti. Nejenom, že free párty je zdarma pro všechny, ale není 
podnikána za účelem zisku a nenavazuje na mechanismy komerčního a legálního provozování 
hudby – neexistují zde sponzoři, mediální partneři, nejedná se s úřady atd. To také může znamenat i 
problémy s vlastníkem pozemků, či institucemi sídel, které jsou poblíž a hlučné umění je může v 
nočních hodinách rušit. Takové pololegální akce jsou obestřeny aurou mystéria – sound systém 
vybere místo konání, rozloží a zapojí zde aparaturu. Publikum pak má vcelku kusé informace o 
místě konání a detaily musí zjišťovat pomocí osobních sociálních sítí, internetových diskusních fór 
a sociálních sítí, letáků a dalších neoficiálních informačních kanálů, jakým může být telefonní číslo 
se záznamníkem přehrávajícím dokola detaily atd. Na konci cesty se už pak musí orientovat dle 
sluchu. Nalezení párty je pak radostná chvíle – takové mystérium a hledání večírku (párty) je 
vlastně jakýmsi způsobem ochrany před úřady a zároveň propůjčuje pololegální akci nádech 
zakázaného ovoce, jež může získat jen člen „elitního“ uskupení – subkultury techna. 
 

„...to je totálně free festival, žádná reklama, žádná propagace, prostě ty lidi se tam sjeli, 
sjela se tam strašná spousta lidí, ale nejenom z Čech, ale i z okolních států, kde už to je 
zakázané, nebo to už tak dobře nefungovalo. Takže spousty lidí, miliony soundsystémů, 
různých kultur jo, právě, že tam bylo dohromady ten drum’n‘bass, psytrance a free techno 
hlavně, toho tam bylo nejvíc. Různé typy lidí, různé typy kultur, obrovský pozemek, nějaká 
louka a bez jakékoliv propagace, nebo reklamy a bez jakýchkoliv sponzorů, naopak byla ta 
akce utajovaná a do poslední chvíle, až do toho dne než to vypuklo vlastně normální člověk 
nevěděl, kde to je, takže to vlastně fungovalo tak, že někde bylo nějaké telefonní číslo a tam 
se volalo a záznamník přehrával, kam máme jet, a pak se třeba zase zavolalo jinam, bylo to 
prostě takový jako tajný a mělo to nádech takového jako undergroundu a něčeho zakázaného 
a tam prostě potom pět dní nebo i týden se prostě řádilo no, tančilo se a cítil člověk takovou 
svobodu, nikde člověk neviděl napsaný semtex jo, nikde tě nelákali, že vyhraješ, když si 
koupíš tři krabičky cigaret, že získáš létající talíř, jo, bylo to hodně svobodné, prostě chodili 
tam lidé, měli na tričku napsaný LSD a mohl jsi je kdykoliv zastavit a koupit si něco, nebo 
tam byli prostě vysloveně kamiony, které měly ceník napsaný s drogami, prostě tam byly 

                                                 
13 Ibid. 
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úplně jiné zákony než ve zbytku země. Tam jsi šel prostě na bar a koupil sis drogy, jaký jsi 
chtěl, nebo tam platily takové různé nepsané zákony, třeba, že kdokoliv něco pil, tak jste si 
to vyměnili, prostě dali jste si navzájem napít.“ (J.)14 

 
Komunita techna se tak relativně rozděluje na dvě oddělené hudební subkultury – klubové techno a 
free či systémové techno. Hlavní rozdíl spočívá v odlišnosti hodnotové, sociální, praktické a méně 
také v hudební orientaci žánrů. Hodnoty klubového techna nejsou založeny na opozici, proti 
hodnotám mainstreamové kultury, ale naopak jsou s nimi zcela provázány. Interpreti zde hrají za 
účelem zisku a mají jasně vymezeny honoráře. Akce klubového techna bývají v renomovaných 
hudebních klubech, které vyžadují vysoké vstupné, omezují pohyb, chování a vzhled účastníků. 
Takové kulturní akce bývají dopředu velmi dobře propagovány v médiích a nenavazují na sociální 
vazby přátel interpretů. Interpreti zde nebývají součástí sound systémů a nepoužívají vlastní 
aparaturu. Hudebně se pak liší hlavně tempem a výběrem zvuků různých kvalit. 

„Ale to jsou jako dva styly muziky, to není tím o tom, že by free techno v klubu bylo klubové 
techno.. Takže prostě to jsou oddělené styly muziky, hudebně to je jinak a přišlo to sem sice v 
podobném období, ale úplně jinými kanály a i to vzniklo úplně jinak.“ (K.)15 

 
Další důležitou hodnotou, která techno odlišuje je přístup k tanci. Techno je založeno na dlouhém 
nepřerušovaném proudu hudby, který slouží tanečníkům víceméně jako „stimulant“ k dlouhému 
tanci a prožitku. Hudba je designována tak, aby v ní byla zachovávána určitá pravidla, která popíši 
níže a díky kterým je dosaženo možnosti tančit a zcela se oddat hudebnímu proudu. Hudební 
fenomén techna skýtá velmi silný a hluboký zážitek, který umožňuje posluchačům zapomenout na 
každodenní život a oddat se hudebnímu proudu. 
 „Je to tak, že v tu chvíli neexistuje nic jiného, než ta hudba, ehm ta hudba prostě  tancuje v 
 mém těle, a pak tancuji prostě i fyzicky, je to tak, že ta hudba mě roztančí a dostane do 
 takového stavu, kdy je prostě jenom ta hudba, do takového absolutního stavu, jako když to 
 tak řeknu, jo. Tak asi o tom to je...Ta hudba toho člověka jako naprosto podmaní, jo, ještě 
 když je to hrozně nahlas a myslím si, že i na tu fyzickou stránku to působí jo, jsou tam třeba 
 ty basy jo, a to si myslím, že to rozhodně s člověkem musí něco udělat, ne jenom psychicky, 
 to třeba zrychluje tep nebo tak, ne. Takže se cítím naprosto zhypnotizovaná a hodně mě to 
 baví, tenhle ten stav a cítím štěstí. Já většinou tančím se zavřenýma očima, tančím hrozně se 
 usmívám a mám zavřené oči, no.“ (T.2)16 
 
2.2 Historie hudebního žánru techno hudby 

Techno je součástí elektronické hudby, jejíž dějiny sahají až ke klasickým umělcům, jakými 
byli například Cage či Stockhausen, tito umělci poprvé začali experimentovat s elektroakustickou 
hudbou v 50. letech minulého století. Dějiny elektronické hudby velmi úzce souvisí novými 
technologiemi a objevivším se fenoménem hudební nahrávky –  hudby oddělené od přítomnosti 
hudebníků. Se zpřístupněním nových technologií ve dvacátých a třicátých letech na svět přišla 
možnost tance na hudbu pouštěnou Djem, jež se objevila poprvé v roce 1943 v britském West 
Yorkshire. (Srv. Buttler 34,35).  
 
V knize Unlocking the Groove M. J. Butler říká, že elektronická taneční hudba (electronic dance 
music) vznikla v souvislosti s diskotékami („diskotheques“) v 60. letech zpočátku ve Francii a pak i 
ve Velké Británii a Spojených státech. Začal se zde objevovat nový individuální styl tance – bez 
partnera, nezávislý na choreografii. V chicagském klubu Warehouse pak na přelomu 70. a 80. let 
vznikl hudební žánr jménem house a zhruba ve stejném období v Detroitu vzniklo techno. (Srv. 

                                                 
14 Rozhovor: 12.dubna, 2010, Stehlík, informátorka J., Žižkov. 
15 Rozhovor: 19.dubna, 2010, Stehlík, informátor K., kavárna Cross. 
16 Rozhovor: 14.dubna 2010, Stehlík, informátorka T2., Hradčanská. 
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Butler 2006). 
 
Mezi zakladatele tohoto hudebního žánru patří Juan Atkins, Derrick May a Kevina Saunderson. Ti 
se nechali inspirovat na střední škole hudbou nočního pořadu v radiu, který se jmenoval ,,Midnight 
Funk Association“ a v kterém se objevovaly skladby Giorgio Morodera, Kraftwerk a Tangerine 
Dream. Atkins, May a Saunderson založili kolektiv Djů, jenž pojmenovali „Deep space“, jejich 
hudba se stala základem hudebního žánru techno. Techno znamenalo odklon od house music, která 
se držela blíže k disku 70. let. Saundreson pak při svých vystoupeních začal používat syntetizátory 
Roland. Atkinsova nahrávka „No Ufos“ je považována za první techno truck17. 
 
V polovině 80. let se techno začalo objevovat ve Velké Británii současně s nástupem popularity 
hudebního stylu acid house. S tím souvisí také rozmach hudební terminologie o nové označení jako 
například acid techno, acid trance a tech house. Rozvoj této hudby je uvozen rozšířením 
synthetizátoru Roland TB-303 Bass Line, který umožnil nové experimenty se zvukem (na trhu od 
roku 1982). Na konci 80. let se objevují také hardcore techno, minimal techno či ambient techno. 
Není pochyb o tom, že na přelomu 80. a 90. let techno začalo nabývat popularity v Evropě.  
 
Druhou stranou mince techno kultury je kultura spojená se slovem ,,rave“, které označuje nelegální 
večírky – párty. Ty se začaly objevovat na konci 80. let v Británii, kdy se pořádaly takové nelegální 
hudební produkce v opuštěných průmyslových zónách a na loukách mimo město. Hudbou 
produkovanou na těchto večírcích byl právě acid house a techno. Na přelomu 80. a 90. let se od 
scény acid-houseové hudby oddělila část, která sama sebe označovala jako hardcore techno. 
Odmítla prostředí klubů (kde nyní bylo jádro produkce acid housu) a přenesla své působení za 
město do přírody. Tyto akce se konaly v okolí dálnice M25 v Anglii a tato móda se rychle rozšířila i 
mimo Velkou Británii. Po krátké době se staly předmětem mediálního zájmu – například párty 
Genesis ´88. „Free parties“ se staly součástí alternativní kultury ve Velké Británii – techno se 
propojilo s hnutím New Age a moderními travellery – teknivaly se tak staly festivaly alternativní 
kultury. 
 
S přesunem mimo město koresponduje i rozvoj sound systémů. Ty existovaly již dříve, protože 
historie jejich vzniku sahá do 50. let na Jamajku. Zvláštní spojení těchto sound systémů a kultury 
acid house (tzn. v podstatě předchůdce techno hudby) dalo vzniknout hudební subkultuře free 
techno či systémové techno. 
 
Prvním a legendárním sound systémem, který produkoval techno hudbu a organizoval první „free 
parties“ byl Spiral Tribe. Je to také sound systém, jež produkoval od roku 1990 „free parties“ na 
britském venkově. Stál v pozadí legendárního Castlemorton Common Festivalu, který se odehrál v 
květnu roku 1992 a který rozpoutal debatu v médiích. Mediální stigmatizace způsobila zavedení 
,,Criminal Justice and Public Order Act“ na Britských ostrovech (1994), zákonné opatření 
umožňující vypořádat se s nelegálními, či částečně legálními hudebními produkcemi pod širým 
nebem vyznačujícími se ‘monotónními syntetickými údery‘.  
 
V roce 1994 se začali příslušníci Spiral tribe podílet na organizování „techno parties“ na kontinentě. 
Fenomén free tekna se rozšířil po celé Evropě. V Čechách se udál první teknival v roce 1994 poblíž 
obce Hostomice. Šlo o festival údajně v režii právě Spiral Tribe. Od té doby měl být pravidelně 
opakován pod názvem Czechtek. Sound systém Spiral Tribe se v komunitě techna stal ikonou a 
zdrojem inspirace sound systémů, protože ty se považují za jeho nástupce a pokračovatele. 
 
                                                 
17 „Truck“ je distinktivním označením nahrávky elektronické hudby odlišujícím od písně („song“), je totiž 

instrumentální (srv. Buttler 2006). 
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2.3 Klub Cross jako alternativní prostor 
Klub Cross pořádá pravidelně každé pondělí Loss tekenos, kulturní akci spojenou s hudební 

produkcí techna. Ve svém výzkumu jsem se zaměřil na tuto kulturní akci, protože je zvláštním 
druhem párty v rámci techno komunity systémového free techna.  
  „Cross je alternativní a techno taky, takže to k sobě patří. Na začátku tam byly jenom 
 sound systémy...“(J.)18 
 
Cross klub je jako jeden z největších klubů v Praze velmi oblíbeným centrem pražské kultury,  
hlavně té alternativní. Cross také představuje otevřený prostor, který se nabízí všem bez rozdílu. 
Své příznivce klub získává hlavně díky svému designu, který zapůsobí svou propracovaností. Celý 
design klubu je prací Františka Sádry, který v neobydleném domě pracoval v kopírovací službě a 
objevil zde i nepoužívaný sklep. 
 „To jsme vymysleli docela nedávno, že jakoby mají všichni alternativní prostor,  nebo 
 klubový prostor, že my si jako budeme říkat paranormální prostor, protože je to tady takové 
 trochu ufonské. Fanda sám je takový mimozemšťan trošku.“ (K..) 
 
Klub vznikl v roce 2002 svépomocí čtyř přátel. Hudební produkce byly ze začátku možné pouze v 
případě, že interpreti budou mít vlastní aparaturu. Jako první zde vznikla malá čajovna a později 
díky dobrovolné práci i malý klub, který se časem zlegalizoval – také díky panu inženýrovi 
Fialkovi, vlastníkovi domu (jehož otec dům postavil  v roce 1905). Pan Fialka bohužel již zemřel, 
takže v současné době dům vlastníkům klubu pronajímá pan Fialka mladší.  
 
Techno v Crossu má dlouhou tradici a pravidelné Los tekenos je nejdéle pravidelně se opakující 
kulturní akcí. Z počátku s klubem spolupracovaly sound systémy Luxor, NabaziGangoo a TV.  
 „Já jsem techno třeba neposlouchal, ale do tohohle prostoru to bylo v podstatě jediné, co 
 se tady v tu dobu dalo dělat, protože ti lidé, co poslouchají techno jsou nenároční, 
 nepotřebují nějaké velké zázemí, takže to umožňovalo tady ty produkce dělat, i když 
 jsme v podstatě ještě nic neměli, no.“(K.) 19 
 
Jak už bylo zmíněno výše, design prostoru je zde ztvárněn industriálně, což zapadá do charakteru 
industriální čtvrti Holešovice. A zároveň jde o unikátní umělecké dílo zasluhující si pozornost: 
 Moderátor: Ty máš rád ozubený kolečka? 
 Fanda Sádra: Já to  nevidím tak, jako běžný člověk, že vidí, nějaká ozubená kola a 

průmyslové koleje. Já se jako přepnu do takového stavu a je to jako, když posloucháte 
muziku, různé rytmy, různé melodie, tak prostě ty tvary jsou v mozku propojené a vidíte 
nějakou energii. Pro mě jako pro člověka, který je vyučený jenom v oboru – nemám ani 
maturitu – nikdo mě k ničemu nevedl, neměl jsem žádné vzory, takže pro mě je to vyloženě 
lidová tvorba, já jsem to začal dělat vyloženě pro radost, pro pár přátel,  a pro mě je to 
vyloženě moderní lidové umění. Jako kdysi lidé vyřezávali ze dřeva a dnes to nazýváme 
nějakým tím folklórem a takovýma těmihle věcmi, tak to je prostě to samé... 

 Moderátor: Moderní folklór? 
 Fanda Sádra: Moderní folklór, dá se to tak říct.20 
  
 
Cross znamená křižovatka, což není inspirováno jen přilehlou křižovatkou21, ale jde hlavně o 

                                                 
18 Rozhovor: 12. dubna, 2010, Stehlík, informátorka J., Žižkov. 
19 Rozhovor ČT vysílaný v pořadu Kosmopolis viz. použité zdroje. 
20  Rozhovor ČT vysílaný v pořadu Kosmopolis viz. použité zdroje.  
21  V době založení zde byla křižovatka mezistátních vlaků, vnitrostátních autobusů, pražské magistrály, vodních cest po 

Vltavě, metra, tramvají a autobusových linek pro celý sever Prahy. 
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koncept místa setkávání různých lidí a subkultur:  
 „Koncept toho klubu? Když se začínalo, tak se to postavilo tak, že to bude otevřený prostor, 
 který bude docela náročný a hodně specifický, nebo teda byl hodně specifický. Chodili sem 
 lidé z techna a nějací punkáči a občas někdo z kapel, ale byl otevřený všemu a stačilo, když 
 ten člověk, co přišel, tak to přijal, že je to tu jak to je a nepozastavoval se na těmi 
 nedokonalostmi toho klubu, nebo nad lidmi, co tu byli, tak to bylo stavěné – ten koncept na 
 začátku. Teď se snažíme v tom pokračovat...koncept zůstává pořád stejný, prostě hledat tu 
 alternativní hudbu v podstatě a pořád těm lidem za co nejlevněji dávat, co nejvíce. “ 
 (K.)22 
Klub obvykle bývá místo designované, aby některé lidi sdružovalo uvnitř a dělilo od lidí z vnějšku. 
Hudební klub bývá místem setkávání různých hudebních subkultur – tak jako klub RockCafé ve 
svém názvu nese poselství o svém „programu“, jméno „Cross klub“ odkazuje na snahu o vytvoření 
„křižovatky“ různých kultur a lidí. Tím vytváří alternativu komerčním klubům zaměřeným na určité 
publikum. Cross tedy nejen láká příznivce alternativní kultury, ale i svým programem a díky své 
dramaturgii je alternativním hudebním klubem.  
 
 „Tohle neděláme, třeba ty pronájmy jakoby skoro vůbec neděláme, jen úplně výjimečně. 
 Protože mě to nepřijde jako moc košer v rámci té kultury, a proto se mi to nelíbí.“ (K.)23 
Cross není zaměřen na pronájmy (klub umělcům nepronajímá své prostory za peníze), jak tomu 
bývá ve většině pražských klubů, ale naopak je zde produkční (K.), který kulturní akce vybírá a 
organizuje, což v důsledku znamená, že klub má určitý jasně daný koncept, na který je možné se 
spolehnout:  „Myslím, že v Praze se moc kvalitních klubů nenabízí a Cross bych se nebála nazvat 
nejkvalitnějším klubem v Praze.... Udržuje si takovou alternativní tvář, to se mi líbí.“(J.)24 Druhou 
důležitou věcí, kterou tento systém přináší je, že organizace kulturních akcí klubem dovoluje 
rozložit finance, tak aby bylo možné zde udělat i akce alternativního rázu s nízkým vstupním 
poplatkem či zadarmo a zároveň naopak honorovat většinu umělců či hudebních uskupení, které zde 
hrají.  

„Je to těžké si to tady uhájit, tady ten postup, ale právě já radši vyberu to, co je super a 
radši za to zaplatím udělám to, za čím si stojím, že je dobrý a prostě  je to lepší než to 
pronajímat každý den někomu jinému, vlastně se ti vytratí koncept a ta kvalita jde 
dolů.“(K.) 25 

  
Hudební dramaturgie v klubu má jasně danou strukturu – na podstatné dny v týdnu jsou zde 
přiřazeny jednotlivé žánry. V pátek večer bývá drum’n‘bass, který je velmi oblíbený, a proto získal 
prominentní místo v „prime time“. Sobotní večer bývá také ve znamení elektronické hudby – 
elektra, junglu, techna, drum’n‘bassu atd. Nedělní večer je pravidelně Cross'n'Art –  literární, 
divadelní večery a promítání filmů, ty bývají zadarmo. V pondělí je s železnou pravidelností Los 
tekenos – techno večer, který je vždy zadarmo. Důraz je zde kladen elektronickou hudbu.Ve 
zbylých pracovních dnech v týdnu pak bývají různé živé kapely či raggae-dancehall 
(Reggaenerace)26:  
 „Já jsem se na začátku snažil profilovat fakt každý den jakoby nějakým směrem, striktně 
 daným, ale ve chvíli, když jsem začal pracovat se zahraničními kapelami, tak jsem zjistil, že 
 se musím přizpůsobovat já.“ (K..)27 
To je však pouze hlavní program, k němu se v klubu odehrávají každý den další kulturní události na 

                                                 
22 Rozhovor: 19.dubna, 2010, Stehlík, informátor K., kavárna Cross. 
23 Ibid. 
24 Rozhovor: 12.dubna, 2010, Stehlík, informátorka J., Žižkov. 
25 Ibid. 
26 Oficiální webové stránky klubu Cross www.crossclub.cz. 
27 Rozhovor: 19.dubna, 2010, Stehlík, informátor K., kavárna Cross. 
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menších scénách. V prvním patře je kavárna, kde je možné občas narazit na přednášky, divadlo, 
promítání filmů, autorské čtení atd. Dolní scéna v suterénu bývá druhou hudební možností k hlavní 
scéně, ale jedná se téměř vždy o elektronickou hudbu, která někdy bývá doprovázena vokalistou či 
africkými bubny. Nakonec tu jsou dva divadelní sály. 
 
Výběr jednotlivých interpretů je v režii klubu:  
 „No jakoby vlastně to nazvu, tak jakoby nesnažím se sahat moc do mainstreamu občas, 
 tady asi něco hraje, co by se asi dalo nazvat mainstreamem, ale rozhodně to není jádro toho, 
 co se tady hraje. Když se tam někdo takový objeví, já nevím, co tady bylo – když tady třeba 
 byl Pavel Fajt a měl tady kluky z Monkey Bussines jako hosty, tak jako jo, objeví se tady, ale 
 nestojí  to na nich.“ (K.)28 
Tedy pozitivně řečeno, jde o snahu vytvořit alternativní program mimo mainstreamovou kulturu 
založený na jiném, alternativním přístupu. S tím také souvisí fakt, že Cross není na Fanu (plakáty s 
programem pražských klubů a kin vyvěšené po celé Praze). Tedy Cross je mimo běžnou reklamní 
kampaň pražských klubů. Odklon od komerčního způsobu uvažování a marketingu nabízí i design – 
jeho pervazivnost totiž neponechává žádné místo pro reklamní plochy, kterým tedy v celém klubu 
zůstává malý prostor na záchodech. 
 
2.5 Techno v klubu Cross – alternativní hudba v alternativním prostoru 

Diversita návštěvníků klubu je ohromná; chodím sem s přáteli hudebníky, potkávám zde své 
přátele z právnické fakulty i další studenty z blízkých kolejí v Tróji. Chodí sem i lidé, kteří se 
během dne zabývají nejrůznějšími profesemi. Na druhé straně jsem zde celé roky potkával bývalého 
obyvatele squotu Milada a vedle něho je možné narazit na turisty z nejrůznějších míst na světě – 
přicházejí sem, aby mohli užívat prostory k ustavování, udržování a potvrzování sociálních vazeb – 
přátelit se. 
 
Každý den však dle programu klub zaplní návštěvníci z nějaké hudební subkultury. V pondělí v 
Crossu je „párty“ – večírek, na který přicházejí příslušníci subkultury techna. Přicházejí jednak na 
základě sociálních vazeb, které mají s dýdžeji a soundsytémy, ale také prostě za svou oblíbenou 
hudbou. Klub na pondělní Los tekenos zve dýdžeje z různých sound systémů náležejících k 
subkultuře free systémového techna.29  
 
Ačkoliv by se mohlo zdát, že jde o klubové techno, není tomu tak. Cross již od svého zrodu zve 
sound systémy a hostí subkulturu free techna – tedy jsou to sound systémy, které se podílely na 
zrodu klubu a nyní stále jsou součástí jeho programu. Free systémové techno tedy není definováno 
jen tím, kde se právě hraje, ale hlavně tím o jaké Dje jde. Free techno je vymezeno hlavně 
personálně a na základě identity umělců a posluchačů. 
 
V Crossu tedy je možné slyšet Dje ze sound systémů a uskupení Luxor, Neurosys, Prosex, 
Kompakter, Tsunami, Obada, FDM, NSK, MHD, Defekt, Swampsound, Kouzelnej kolotoč, 
Electroshock, Disquotek corp. atd.30    
 
Pondělní Los tekenos je také bez omezení – neplatí se nikdy vstupné a neexistuje zde selekce 
účastníků dle vnějších znaků. Na druhé straně je Los tekenos pravidelné, vždy na stejném místě a 
existují zde omezení nutná k zajištění bezpečí v klubu – je tu ochranka. Aparatura splňuje 
hygienické normy a v klubu se nedají koupit drogy – vyjma alkoholu, který však konzumuje drtivá 

                                                 
28 Ibid. 
29 Terénní zápis, 05.11.2007, LOS TEKENOS, Cross. 
30 Terénní zápisy: 12.11.2007, 5.11.2007, 19.10.2007, 29.3.2010, 1.3.2010, 29.3.2010. Program Crossu: 

www.crossclub.cz, 15.4.2010. 
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většina přítomných. Klub je sice centrem alternativní kultury, ale v rámci zachování bezpečnosti 
zde není absolutní svoboda – pouze svoboda jasně vymezená pravidly klubu. Nejde proto o zcela 
free kulturu. 
 „nemá smysl prostě nemít vůbec žádné hranice, protože to by bylo neudržitelné – je to 
 špatně. Vemte si, že tady potom spousta problémů se na to nabaluje, no...  protože začnou to 
 pak zneužívat lidé, které ta kultura nezajímá a jenom nějak se obohacují na tom, že tady ta 
 kultura je...že jsou tady nějací lidi, které to zajímá a pak jsou tady nějací lidé, kteří jsou v 
 uvozovkách paraziti, kteří se na tom snaží přiživit. To jsme pochopili, během nějaké doby a 
 je hrozně těžké nastavit ty pravidla, aby byly relativně pořád příjemné, ale zase, aby byly 
 dost tvrdé na to, aby odradily tady tu skupinu lidí...“ (K.)31 
 
Technaře, jež sem přicházejí každé pondělí za svou oblíbenou hudbou, jsem již popsal výše. Mívají: 
„kapsáče maskáče, palestýna – arabská šála a kšiltovka, mikina s kapucou, nebo tričko se spirálou 
a pokud možno dvacet trojky všude. To víš, že dvacet trojka je to techno číslo, že jo?“ (J.).32 Techno 
v prostředním patře obvykle začíná hrát kolem deváté a taneční sál se zaplní mezi desátou a 
jedenáctou. Tanečníků zde bývá mezi padesáti a osmdesáti. Taneční místnost v prostředním patře je 
hlavní scénou, kde se párty odehrává, zde se tančí, je zde Dj a aparatura. Dj stojí na podiu vybírá LP 
desky (někdy zvuk přímo vytváří na počítači), pouští je na gramofonech najednou a ovlivňuje 
průběh zvuku. Zvuk zesiluje místní klubová aparatura (tři reprobedny na každé straně podia). 
Vzadu na zdi někdy bývá projekce, která zakrývá celou zeď za Djem, když zde není, jsou vidět 
blikající objekty ze železa. 
 
2.6 Techno je taneční hudba – alternativní hudební zážitek 

Subkultura techna přináší zcela jiný přístup k hudebnímu prožitku, který je velice podobný 
transu. Jak Judith Becker (2004), v začátku své knihy Deep listeners píše, trans je v evropské 
společnosti (až na výjimky) neznámý, v historii byl odmítán a trpí naší hlubokou antipatií k ideji 
nemít zcela vědomou kontrolu nad naším chováním (Srov. Becker 2004; 13). To souvisí s 
evropskou intelektuální tradicí založenou na Descartových idejích – estetické vnímání hudby spadá 
do res cogitans. To konstituuje, že moderní zkoumání hudební percepce se zaměřuje na CNS a na 
hudební významy (Srov. Becker 2004; 5). „Trans je profánním mystériem. Ztrácíte při něm silný 
smysl pro sebe sama, ego, když se cítíte v jednotě s hudbou ztrácíte smysl pro ubíhající čas, můžete 
se cítit přemístěn vně z každodenního prostoru. Člověk v transu zažívá druh přechodného 
bezvědomí, neexistence, zániku, „cerbrálního zatmění“ “ (Becker 2004; 25).33 „Strukturálním rysem 
obou událostí (rozuměj jak náboženského obřadu tak techna) je transcedence k tomuto světu. Jak se 
ukazuje, techno jako starověká mystéria je o přechodu mimo každodenní všednost bez nutnosti 
účastníků zapojit se do jakékoliv jiné reality, pouze se zde zintenzivňuje opravdový  tělesný zážitek 
extáze, to způsobuje transcedenci každodennosti směrem k nevšednosti...“ (SCHLAFFER 1995 in 
Eurich Jun., 2003, přidána poznámka v závorce) 
 
Hudba a tanec jsou v subkultuře techna nejdůležitější složkou a zároveň hlavním klíčovým 
faktorem její odlišnosti, jinakosti a alternativnosti. „Hudba a tanec jsou klíčové pro formování 
identity, protože jsou častým veřejným vyjádřením nejhlubších citů a vlastností, které dělají skupinu 
jedinečnou (Turino 2008; 2).“  Zde je hudba vnímána a vědomě pojímána v jiných intencích – ve 
spojení s únikem z normálního světa každodennosti. 

                                                 
31 Rozhovor: 19.dubna, 2010, Stehlík, informátor K., kavárna Cross. 
32 (T: Spiral tribe? J: No a nebo se říká „to free“, jako ke svobodě. (J.)) Rozhovor: 12.dubna, 2010, Stehlík, 
informátorka J., Žižkov. 
33 „Trancing is a profound mystery.You lose your strong sense of self, of ego, as you feel one with the music, you lose 
the sense of time passing, any may feel transported out of quotidian space. Trancers experience a kind of syncope, an 
absence, a lapse, a „cerebral eclipse““ (Becker 2004; 25) 
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Hudba zde není pouze vedlejším doprovodným programem k sociálním aktivitám, není využívána k 
agresivnímu chování, nenese žádné ideové poselství pomocí textu, naopak jejím hlavním principem 
je „tanečnost“ a umělecký způsob vytváření a vyvolávání hlubokého prožitku spojeného s tancem a 
pohybem: 

„ ...to se mi líbí na tomhle typu hudby, že tam nechodí lidi vyloženě, aby někoho sbalili, jako 
se třeba chodí na diskotéku, nebo i tady do Akropole, že tam si jdeš zatančit a vidíš, jak lidi 
tančí a rozhlížejí se kolem, že prostě vyloženě šli na lov, ale tady na tom technu je vidět, že 
tam šli lidi se odreagovat, jdou tam kvůli hudbě, kvůli ničemu jinému, z většiny samozřejmě 
jsou i výjimky. Takže ty lidi si tam tančí sami se zavřenýma očima a je jim jedno, jak u toho 
vypadají, nikdo na ně nekouká, nikdo je nijak nekomentuje, a to se mi na tom líbí.“ (J.)34 

 
Pří pondělním Los tekenos publikum v záři laserů a často i stroboskopů tančí. Tanec je to velmi 
uvolněný a do značné míry individuální, hlavně v tom smyslu, že zde nejsou žádné agresivní prvky 
(jako tomu bývá některých hudebních žánrech) ani párové či skupinové prvky. Tanec typický pro 
techno hudbu je víceméně založen na vertikálním pohybu nahoru a dolů, který svou hybnost 
získává hlavně v kolenou (není tedy založen na pohybu pánve), při každém úderu basového bubnu 
(tzn. čtvrtině) se tanečník zastaví v nejnižším bodě a pokračuje opět nahoru, dále je zde pohyb 
zprava doleva doprovázený mírným vytáčením ramen (vpravo jde pravé rameno dopředu, vlevo 
levé rameno dopředu) na těžkou dobu se tanečník zastaví v nejzasším bodě vpravo či vlevo, aby 
mohl začít s pohybem předávajícím váhu na druhou stranu, který trvá čtyři údery (čtvrtiny). Ruce 
bývají mírně zvednuté. Základ pohybu je provázaný víceméně s rytmickou složkou hudby. To je 
tedy základem tanečních pohybů, tanec je však zcela svobodný a tedy je jasné, že vznikají stále 
nové taneční kreace: 
 „N ěkdy mi připadalo, že každý jeden z té skupiny tančících pohyby svého těla vytvářel jeden 
 ten zvuk z té hudby, protože každý tancuje jinak, někdo jako pomalu, někdo spíš si dává ty 
 vejšky rukama a někdo si zase jede ty beaty a dohromady, když na to koukáš, tak jako by ty 
 lidi tvořili jakoby nějaký orchestr té hudby.“(J.)35 
 „Skrze společný pohyb či společnou tvorbu hudby a vzájemnou synchronizaci lidé mohou zažívat 
pocit jednotnosti s ostatními“ (Turino 2008; 2,3). Což dle Turina může být základem společné 
identity a je spojeno s lidskou potřebou společnosti.  
 
Tento žánr elektronické hudby je založen na rytmice – hlavní žánrotvornou složkou jsou pravidelné 
údery basového bubnu. Rytmika střídá tři základní rytmické motivy (viz. verbální popis hudby), což 
je základem její vhodnosti k tanci.  
 „Uvolňuje mi hlavu, mozek, je to něco jako relax. Jdu na techno, když se potřebuji 
 uvolnit. ...Mám techno ráda, protože se tam můžu uvolnit, prostě úplně vypnout a úplně si 
 vykouřit hlavu a hlavně tančit...“ (T.1 přibližná citace)36 
Pro technaře je tanec způsobem úniku od všedního života a odpočinkem. Techno hudba člověka dle 
slov T.2 zcela pohltí: „Je to tak, že v tu chvíli neexistuje nic jiného, než ta hudba, ehm ta hudba 
prostě tancuje v mém těle a pak tancuji prostě i fyzicky, je to tak, že ta hudba mě roztančí a dostane 
do takového stavu, kdy je prostě jenom ta hudba, do takového absolutního stavu.“ 37 Je zde tedy 
víceméně důraz na „změněný stav mysli“, kterého se dosahuje díky poslechu hudby a tanci, ale také 
částečně díky drogám, které sem neodmyslitelně patří (nejméně alkohol zde pijí všichni) – není zde 
však důraz na užívání drog, ale hlavně na únik a „osvobození mysli“. Na druhé straně je také možné 
nalézt další aspekt, a totiž důraz na fyzickou stránku a pohyb, jak píše Beckerová: „Hluboký poslech 

                                                 
34  Rozhovor: 12.dubna, 2010, Stehlík, informátorka J., Žižkov. 
35 Rozhovor: 12.dubna, 2010, Stehlík, informátorka J., Žižkov. 
36 Terénní zápis a rozhovor, 29.3.2010, Stehlík, informátorka T1, Cross. 
37 Rozhovor: 14.dubna 2010, Stehlík, informátorka T2., Hradčanská. 
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a trans jako proces je zároveň fyzický a psychologický, somatický a kognitivní“ 38 (Becker 2004;29). 
  
Výroky množství informátorů odkazovaly na podobnost techna (a jeho perkusivnosti) s 
„šamanskými obřady“ či „ indiánskými bubny“, které měli člověka zhypnotizovat či dostat do transu:  
 „Tím tancem vyjadřuješ pocity, který máš z těch zvuků, které jsou tím, jak je to takový beat, 
 který je víceméně monotónní, tak to má takový efekt jako třeba, když dřív indiáni hráli na 
 bubínky, tak dlouho dokud nedostali člověka do transu, tak to je na podobným principu a 
 zvlášť za pomoci těch drog, zvláště těch psychedelických, tě to může do podobných pocitů 
 nebo stavů dostat, takže člověk vyjadřuje ty svoje pocity, většinou třeba máš i zavřené oči...
 (J.)39 
 
Hudba tedy skýtá silný zážitek spojený s tancem. Umělci hudbu tvoří za účelem umělecky  
zajímavého ztvárnění určitých hudebních konceptů, na které publikum reaguje tancem a které 
vyvolává „stav“ jež se od této hudby očekává. Snaží se o invenční přístup, který hudbu ozvláštňuje 
a v rámci žánru mohou vhodně s hudbou pracovat. 

„Mám rád, že techno je dlouhý příběh, že se kontinuálně mění a že je to takový hudební 
tunel, do kterého se člověk ponoří a jako, že se ty trucky přelévají a dávají nějaký smysl, 
jako celek jedna skladba na desce je nějaký příběh, který může být oduševnělý, že má jako 
spirit, jako duši.“(DJ B. přibližná citace)40 

 
Jde tedy o pravděpodobně pozměněný stav mysli, o nějaký druh transu – což je hlavně emický 
pohled („dostat se do transu pomocí té hudby, odreagovat se, vyblbnout se“ J.). Na druhé straně 
nelze říci, jak konkrétně mysl funguje. Je možné se pouze domnívat, nebo se osobně zúčastnit. To 
co se opravdu tanečníkům děje při tanci nemusí nutně být pouze důsledkem působení hudby na 
centrální nervovou soustavu, ačkoliv bych řekl, že by tento stav zažíval asi kdokoliv, kdo by aktivně 
poslouchal danou hudbu v daných podmínkách. Nemohu říci, že jde nezbytně o vztah „stimul – 
reakce“. Tedy nemohu spolehlivě určit, zda jde o kulturní fenomén či důsledek stimulace hudbou. 
Odpovědět na tuto otázku je spíše věcí jiných vědeckých oborů zkoumajících neurální vztahy a 
hudbu. Na druhé straně mohu konstatovat, že specifický vztah k tanci u účastníků techna v mnou 
zkoumaném terénu je integrální součástí zkoumaného kulturního fenoménu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
38 „Deep listening and trancing, as processes, are simultaneously physical and psychological, somatic and cognitive.“ (Becker 2004; 29) 
39 Rozhovor: 12.dubna, 2010, Stehlík, informátorka J., Žižkov. 
40 Terénní zápisky, 01.03.2010, LOS TEKENOS, Stehlík, Dj B. 



 28 

 
3. Rozbor hudby 

 
 „Když jsem na tom technu, tak je to prostě tak, že kalím. Na jazzu se nepotřebuji  a nechci 
 ožrat a nebudu u toho tak divoce tancovat, protože budu vnímat tu hudbu samostatně, ale na 
 tom technu, tak nemám jinou možnost, než se do toho nechat vtáhnout a nad tím ani 
 nepřemýšlím, kdežto když jsem na tom jazzovém koncertě, tak přemýšlím nad tou hudbou asi 
 víc no. Na technu, tam se víc odreaguji od normálního světa.“ (T.2)41 
 
 Produkce techna, stejně jako housu, drum'n'Bassu či junglu a dalších žánrů elektronické 
hudby se vyznačuje dlouhým proudem nepřerušeného zvuku. Techno je kontinuální, nejsou v něm 
žádné mezery mezi písněmi a hudba se neodmlčí ani v případě střídání diskžokejů. Hraje v průběhu 
celého večera, bez přestávek. Nic tedy nepřerušuje tok hudby a tanečníci se mohou do hudebního 
proudu zcela ponořit. 
                                          
V technu se nikdy nestává, že by nějaký člověk hrál každý zvuk, protože je pouštěna z nosiče. 
Jádrem je hudba generovaná (puštěná), ne zahraná rukama v reálném čase. Jde o hudbu vymyšlenou 
v minulosti. Hudebně (zvukově) spadá do Turinovy kategorie „studio audio art“ tedy studiové 
zvukové umění. Neexistuje zde žádné očekávání ani odkaz na živé hraní této hudby. Hudba je 
složena z čistě artificiálních zvuků a lze o ni uvažovat pouze jako sonickém uměleckém objektu 
(srov. Turino 2008; 78).  

 
Produkce je realizována pouštěním nahrávek z desek, jiných nosičů, nebo z počítačů, které obsahují 
hudbu. Zvuk na nosičích byl zkomponován v minulosti a vydán. Nahrávky jsou vydávány labely. 
Často v malých nákladech labely samotných sound systémů či samotnými Djeji. Jde v drtivé většině 
o LP desky, tedy o nosiče, které jsou většinou kupovány a vydávány primárně opět pro živé hraní. 
V rámci subkultury techna existují tedy umělci, kteří hudbu komponují a vydávají a také umělci, 
kteří hudbu pouští a mixují.  

 
Na druhé straně se v hudbě objevují jisté prvky invence na podiu, které představují její nedílnou 
součást a které si publikum cení. Hudba je mixována, což znamená, že jsou desky pouštěny 
najednou (k již běžícímu nosiči se přidá další, který se pustí stejnou rychlostí od prvního taktu a 
těžké doby a rytmicky synchronizovaně s prvním nosičem). Hudba tak vždy po přidání nosiče získá 
druhou sadu zvuků a stane se komplikovanější. Vznikají tak jakési vlny jednodušších a složitějších 
pasáží. 

 
Méně často jsou přidávány nějaké zvuky k již běžícím – v případě počítače – či nějakých zařízení, 
na kterých je možné vytvořit zvuk (sample, od toho název zařízení - sampler). Hudba někdy bývá 
také hrána prostřednictvím počítače a v současné době je pomocí počítače v drtivé většině 
komponována. V počítači je puštěn program nejčastěji nějaké softwarové studio sloužící k tvorbě a 
úpravě zvuku, kde je možné s hudbou pracovat v reálném čase. Mezi tyto programy patří Ableton 
live, Cuebase, Tractor, Cakewalk, Acid Dj a další. Programy mají různé stopy, do kterých se vpisují 
informace o zvuku42. Zvuk je zde primárně interpretován jako vlna (interpretace akustického 
charakteru zvuku) či jako zápis midi (informace o základní výšce tónu zvuku bez témbrových 
kompozitů, formantů) v čase, které jsou pak dále interpretovány VST instrumenty (programy jež se 
zařadí do původního studia) sloužícími k zabarvení a další témbrové a jiné manipulaci zvuků. 

                                                 
41 Rozhovor: 14.dubna 2010, Stehlík, informátorka T2., Hradčanská. 
42  Viz. Příloha B bloky či midi mapy v programu Cuebase SX – pouze ilustrace pro představu o vizuální stránce 

programů. 
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Studio samotné obsahuje mnoho nástrojů pro úpravu zvuku. Jednotlivé stopy jsou upravovány 
sestřihány a následně je možné je nahrávat či přehrávat živě. 

 
Práce Dje, jež pouští LP desky na gramofonech43, také může být umisťování nějakých ozvláštnění 
změnami kvalit přicházejícího zvuku na ekvalizéru (mixpultu). Ten funguje jako seřazovač všech 
přicházejících stop odkudkoliv do jednoho výstupu (k publiku) a zároveň dává možnost upravovat 
(ekvalizovat) výšky, basy, ozvěnu atd., dle jeho konkrétních funkcí – tedy lze pracovat s témbrem 
jednotlivých vstupů manipulovat a upravovat ho. Lze také jednu z desek ztlumit a později zesílit, či 
přidávat zesílením jen určitou část z jednoho vstupu – například zesílit pouze konec sekvence. Dj 
zřídka také používá k produkci hudby sekvencery, bicí automaty a syntetizátory tedy hudební 
nástroje spadající v Sachs-Hornbostelově kategorizaci do elektrofonů. 

 
Dj vybírá, kterou desku zakomponuje. Publikum může hodnotit DJe jako lepšího či horšího podle 
toho, jakou hudbu přidá a jaké dá jednotlivým stopám (trackům) atributy na ekvalizéru. Ale není 
možné se aktivně zapojit živým hraním melodie nebo rytmu, a proto hudba neskýtá možnost sóla. 
Při živé produkci hudby se neobjevuje technika scratch (zvuk škrabání jehly po desce). 

 
Lze říci, že jde o hudbu, u které je podstatná jiná kvalita jednotlivých hudebních idiomů. V zásadě 
se hudební motivy často opakují (čtyřikrát, osmkrát, dvanáctkrát a šestnáctkrát), ale nemusí to být 
pravidlem. Čtyři repetice se změnou na konci se objevují i v jiných hudebních žánrech, v rytmické 
složce techna jsou víceméně pravidlem. Někdy se opakují jen některé části, kdežto jiné prochází 
vývojem ve skrze mnoho opakování či se postupně přidávají. Počet repetic a změny obecně, 
množství zvuků, které v hudbě figurují najednou, zvuky samotné, rychlost a četnost úderů v rámci 
jedné rytmické sekvence jsou kvality, které jsou v režii umělců tvořících hudbu a jsou oceňovány 
tanečníky. 

 
Hudba je postavena do značné míry na hluku44 – zvuky, které se v ní objevují mají perkusivní 
charakter, tedy mohou být naladěny, ale některé nemají pravidelný průběh chvění (srov. Luděk 
Zenkl 1991; str.9). Perkusivní součásti hudby jsou její nejdůležitější složkou a naladění 
perkusivních zvuků vychází z jejich midi zápisu – midi jsou vždy naladěny, jde o formát pracující 
se základní frekvencí. Bicí a perkusní prvky bývají většinou zapisovány právě do midi zápisu, což 
také determinuje jejich šestnáctinový charakter víceméně bez triol. Většina zvuků v technu hraje 
roli převážně rytmickou. 
 
 Zřídkakdy se stane, že se objeví melodie, či vokální projev. Pokud se objeví, většinou jde pouze o 
jednu melodickou linku bez akordů a harmonií. Žánrové rozpětí techna je široké a je možné slyšet i 
Dje, kteří v rámci svého setu (vystoupení) vmíchávají (mixují) do proudu hudby známé melodie, 
většinou jde o základní melodickou linku bez souzvuků. Záleží na tom, o jaké vyjádření Djovi jde. 
Často se také objevují vokální prvky, jejichž charakter může být také perkusivní. Nejen že bývá 
upraven jako zde velmi oblíbená opakující se smyčka (loop), ale bývá témbrově modifikován, 
sestřihán a hlavně vybírán s důrazem právě na rytmus (slabik). Vokální či melodické prvky se 
mohou objevit, ale víceméně nelze nikdy mluvit o snaze o harmonii, či vyšší melodicko-
harmonické funkce a polyfonii obecně či nějaké srozumitelné slovní poselství. Ve směs jde o zvuky, 
které jsou užívány jako rytmika. Mohou ladit a být uspořádány do intervalů, ale ne za účelem 
vedení melodie, souzvuků a harmonie. Pokud mluvíme o pojmu „melodie“, již apriori uvažujeme o 
nějakých estetických kvalitách, jako například průběh a vyústění. Melodie začíná na stejném tónu 

                                                 
43  Bývají značky Technics či Vestax a je možné na nich upravovat rychlost. 
44  „Zvuky dělíme na tóny a hluky. Některá tělesa kmitají stále stejně rychle, chvějí se pravidelně. Tóny vznikají 

pravidelným chvěním, hluky nepravidelným chvěním hmoty.“ … „ Kromě tónů se však v hudbě uplatňují i některé 
hluky, například zvuk malého bubínku, činelů, nebo trianglu.“ (Luděk Zenkl, 1991; 9).  
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jako končí. Myslím, že většina lidí, která poprvé v životě uslyší techno, doufá, že se zde objeví 
něco, co zapadne do této očekávané hudební kategorie – „melodie“ se však objeví zřídka. 
 
Hudba se skládá z rytmické části, která je velmi podstatná (tento hudební žánr je na ní založen). 
Většinou se jedná o základ z hlubokého basového bubnu, který hraje rytmický vzorec více méně 
stále dokola. S železnou pravidelnost jde o standardní 4/4 formu rytmu – rozdělení základní 
metrické jednotky na násobky dvou a čtyř. Basový úder (okolo 50 hertz) se zde opakuje čtyřikrát do 
taktu (každou čtvrtinu zvuk podobný hlásce „du“), zvuk úderu je syntetický (často bývá vytvořen 
tak, aby simuloval přeslech), velmi agresivní a hlavně je tak nahlas, že hudbě dominuje. Druhá 
s čtvrtou dobou osminovou dobou je akcentována na bubínek s vysokou frekvencí zvuku (virbl, 
malý bubínek zvuk podobný hlásce „da“ či „ta“) k tomu mezi každým basovým úderem (při každé 
druhé osmině) je možné slyšet ještě vysoký šustivý zvuk přirovnatelný k zvuku hi-hat – tedy zvuk 
dvou k sobě opačných stisknutých činelů (zvuk podobný „č“), či naladěný syntetický zvuk. Rytmus 
je bohatý nejrozličnějšími šestnáctinovými a dvaatřicetinovými výplněmi. Někdy je v něm hojně 
částečných změn, protože jeho dvoudobý základ („duč dač duč tač“) je možné rozčlenit na čtyři 
základní rytmické vzorce, jež jsou v techno hudbě základem vhodnosti pro tanec a pohyb. 

 
Tento základní rytmický model tvoří jakýsi rámec, je žánrotvorným znakem. V elektronické hudbě 
je možné najít více žánrů založených na rytmu, tento rytmus je charakteristický právě pro techno. 
Rytmické vzorce lze rozčlenit dle zvýraznění jednotlivých aspektů na 2/4 rytmus, charakteristický 
každým druhým basový úderem s vyšším zvukem, či je k němu přidán zvuk s vyšší frekvencí. 
Rytmus s důrazem na první úder basového bubnu ze čtyř bych nazval 4/4 rytmem. V případě 
zvýraznění šestnáctinového paternu zvuků s vyšší frekvencí jde o 16/16 rytmus a nakonec 
nejdůležitějším rytmem je dle mého názoru 2/8 rytmus skládající se z úderu basového bubnu na 
první osminu a nějakého zvukově vyššího perkusního zvuku či zvuku naladěneného na druhou 
osminu. Jsou zde tedy 4 možnosti, jak vnímat či tvořit rytmus v technu. Změny, střídání a hlavně 
změny v akcentování jednotlivých součástí základního rytmu jsou dle mého názoru nejdůležitějším 
faktorem konstituujícím vhodnost k tanci. V techno hudbě jsou slyšet zřídka standardní zvuky s 
pravidelným průběhem či barvou, na které člověk bývá zvyklý. Hra na perkusivní nástroje obecně 
je založena na dynamice hluků v čase. Dynamika rytmiky je hlavní estetickým – a řekl bych i 
normativním – principem v technu. 

 
Rytmické hluky, údery a syntetické perkusivní zvuky mohou být kombinovány a jsou v hudbě 
umisťovány rozmanitě, takže by se o ní dalo mluvit jako o industriální hudbě, či technické hudbě 
založené na perkusních zvucích a rytmice. Cornelia Fales (Fales 2005 in Turino 2008; 80) rozděluje 
zvuky v elektronické hudbě na ikonické k zvukům normálního světa, které jsou získány ze zvuků 
normálního světa. Druhou kategorií jsou zvuky, které se odlišují od zvuků normálního světa, ale 
stále napovídají příbuznost k zvukům jež známe. Třetí kategorií jsou zvuky porušující pravidla 
normálního akustického světa a poslední kategorií jsou nepříjemné syntetické zvuky, jež nás dráždí. 
(Fales 2005 in Turino 2008; 80) Zvuky v mnou zkoumaném technu jsou z pravidla velmi dobře 
syntetizovány, emulovány (digitálně zpracovány či vyrobeny na přístrojích upravujících atributy 
zvuku či v VST instrumentech a později upraveny) a témbrově změněny, takže k ničemu neodkazují 
– jsou zcela technické a umělé a tedy bych je zařadil hlavně do třetí kategorie rozdělení zvuků v 
elektronické hudbě dle Falesové. Je možné nalézt delší zvuky podobné melodiím, nebo tvoří 
nesčíslné množství rytmiky, kterou hudba obsahuje a která vytváří spolu s vysokou rychlostí 
(zhruba mezi 160-180 BPM45 – mezi vivace a presto či molto vivace) její dynamiku. 

 
Základ hudby je právě v hlucích, které plynou v čase. Podstata je nemelodičnost, „industrialita“, 

                                                 
45 „BPM“ – „beats per minute“ odpovídá metronomu, rychlost 60 úderů za minutu je identická s vteřinami. 



 31 

rytmičnost, jednoduchost a předvídatelnost ve vysoké rychlosti a nakonec ohlušující hlasitost a 
důraznost. Techno je v podstatě velmi jednoduchá hudba – sami technaři říkají „primitivní beaty“ či 
„rovné beaty“46, ale obsah je v zásadě velmi sofistikovaný. Ačkoliv jde o hudbu založenou na 
rytmu 4 úderů basového bubnu (rovných beatech), lze zde nalézt různé rytmické motivy a typické 
rytmické figury, jejichž účel je různý, (vytvořit očekávání kupříkladu pomlkou a naplnit ho rytmem 
s vyšším jmenovatelem,  zajímavé crescendo basovým bubnem a změna rytmu na rytmus s větším 
jmenovatelem 2/4 na 2/8, tedy dá se říct rychlejší rytmus), ale v zásadě jsou velmi sofistikované. 
Techno je založeno na snaze o stimulaci k pohybu – tedy rytmy bývají postaveny tak, aby byly 
hybné a aby člověka uchvátily a rozpohybovaly. To myslím můžeme nalézt skoro v každé hudbě 
obsahující rytmickou sekci. Zde je však hudba na tomto fenoménu primárně založena. Techno je 
hudba vyznačující se snahou o útok na smysly, uchvacující jednoduchý princip sofistikovaně 
rozvinutý pro bezmyšlenkovité tančení. Hudba je tedy do značné míry jiná, než většina běžně 
dostupné hudby na našem trhu – většina posluchačů vážné hudby by jí možná i z „hudby“ vyloučila 
– je to alternativní pojetí hudby vycházející z moderních experimentů se zvukem. 
 
3.1 Přepis techna a rozbor možností při komponování 

Ve svém výzkumu bych rád pomocí dvou hudebních zápisů nastínil základ hudební formy 
techna. „V užším slova smyslu znamená forma uspořádání celku skladby z jejích částí. Podle 
způsobu tohoto uspořádání se rozlišují různé hudební formy“ (Zenkl 1999; 9 . Hudební forma 
techna jako pojem je věcí diskuze. 
 
Pro potřeby svého výzkumu jsem si vybral dva hudební záznamy a jejich části přepsal do not. 
První47 z nich je část nahrávky, kterou jsem pořídil něco před jedenáctou hodinou v pondělí 2. 
listopadu 2009 v prostředním patře klubu Cross na tanečním parketu. Nahrával jsem pouze na 
diktafon a tedy síla zvuku způsobila velmi hodně přeslechů. Přepsal jsem cca 50 sekund nahrávky 
(jde o prvních 40 taktů), abych tím ukázal, jakým způsobem probíhá hudební tok. K přepisu jsem 
použil program Guitar pro, který je určen k notovému zápisu a zápisu tabulatur48. Notové zápisy lze 
nalézt v příloze, aby bylo patrné, jak techno vypadá zapsané v notách49.  
 
Schéma je podobné i zápisu skladby v programu na tvorbu hudby. Jednotlivé řádky jsou stopy, ve 
kterých se tvoří jednotlivé zvuky, z těch jsou vytvářeny bloky o určité délce. Bloky50 (loopy, či 
audio trucky) je pak možné rozkopírovat do různých částí zápisu. V případě midi zápisu51 program 
takový blok sám zařazuje přesně na začátek taktu.  
 
Techno se vyznačuje velkým důrazem na repetitivnost. V zápisech jsem interpretoval jednotlivé 
zvuky s určitými kvalitami do jednotlivých stop a v taktech kde tyto zvuky nehrají, jsem záměrně 
vynechal zápis pomlk, aby bylo možné na schématu zachytit formální strukturu (pomlka by 
čtvereček s taktem zabarvila). Jeden čtvereček je jedním taktem (čtyři údery basového bubnu).  
 
V prvním zápisu jsem interpretoval základní rytmický model do první stopy, aby bylo patrné 
opakující se charakter s vyústěním do přechodu v každém čtvrtém taktu. Přechodem („break“) se 
rozumí rytmický zlom – může to být kupříkladu variace na základní rytmus, pomlka, nový rytmus, 
jež zazní pouze jednou. Přechod bývá různě dlouhý od dvoudobého až po několik taktů. Většinou 

                                                 
46 Terénní zápis 19.10.2007, Stehlík, Los Tekenos, Cross. 
47 Viz. Příloha D. 
48 Prostředí programu viz. Příloha A – pouze ilustrace pro představu o vizuální stránce programů. 
49 Viz. Příloha D,E. 
50 Viz. Příloha B bloky či midi mapy v programu Cuebase SX – pouze ilustrace pro představu o vizuální stránce 

programů. 
51 Viz. Příloha C – pouze ilustrace pro představu o vizuální stránce programů.. 
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končí na prvou dobu nového opakování základního rytmu. Základem v mnou přepsaném úseku jsou 
tedy tři takty základního rytmu a čtvrtý je přechodem. Po čtyřech opakováních této fráze přichází 
další zlom a nastává změna – zvuk páté stopy se změní, začne se střídat se zvukem ve třetí stopě – 
dva zvuky s různým charakterem se začnou střídat (po půl taktech) a dohromady tak dávají 
zajímavý vzorec. Tento způsob propojení dvou nástrojů odkazuje na „call-response“ – princip 
společné hry dvou nástrojů používaný zejména v hře rytmických nástrojů. Lze tedy říci, že techno  
hudba je založena na repetitvnosi a zajímavých rytmických figurách. Je předvídatelná a vytváří 
očekávání příchodu rytmických zlomů – její struktura naznačuje posluchačům, jakým způsobem 
bude probíhat. 
 
Zápis taktů52: 
 

 
 
Žlutá barva je jakási „melodie“, ovšem v tomto druhu hudby je třeba spíše mluvit o repetitivním 
ozvláštnění rytmiky zvuky, jejichž vlastnosti sice odpovídají definici melodičnosti (ladí a jejich 
průběh je  pravidelný), ale jsou použity za účelem rozšíření rytmiky hudby (– princip podobný 
„call-response“). Nelze mluvit o snaze o harmonii. Zde je to, myslím, dobře vidět právě díky tomu, 
že jde o repetitivně se objevující krátkou „melodickou“ sekvenci (jeden interval) na konci taktu a 
díky užití přírazu (ozdoba), který se používá hlavně při ozvláštnění rytmiky hudebního útvaru. Rád 
bych podotknul, že jde o interpretaci a ne o snahu o úplné napodobení slyšeného.  
 
Druhá skladba, jejíž začátek jsem přepsal je Dmt transfer od Dje Dave.LXR z soundsystému Luxor, 
skladba vyšla na desce Demontage 02, 4. Června, 200653. Interpretoval jsem prvních 68 taktů54. Jde 
o skladbu, jež vyšla na LP desce svépomocí soundsystému, aby bylo možné ji mixovat v živém setu 
(vystoupení Dje). Tedy jde v podstatě o poloviční sadu zvuků, jež je možné slyšet při živém hraní. 
Ve této interpretaci jsem se pokusil o rozepsání rytmu na jednotlivé nástroje – při komponování 
hudby je většinou základní rytmický model rozdělen příkazem do jednotlivých stop v programu, 
aby bylo možné jednotlivé perkusivní zvuky dále upravovat zvlášť (kupříkladu manipulovat zvuk 
basovému bubnu, či ho zesílit zvlášť). Proto je třeba jednotlivé segmenty rytmiky vnímat relativně 
samostatně ačkoliv si často odpovídají (interlockují), je s nimi zacházeno jako s jednotlivými 
nástroji a jejich zvýraznění či mlčení je základem variací na základní rytmický model. 
 

                                                 
52  Zobrazení techna v taktech – je vidět několik řádků, které symbolizují jednotlivé syntetické zvuky v hudbě a 
dále je tabulka s čtverečky, jež jsou obarveny v případě, že zde zní hudební nástroj. Čísla  nahoře jsou číslem taktu – 
jeden čtvereček je jedním taktem. (Stopa jedna během celého zápisu nezazní.) 
53 http://www.lxrecords.com/label/wp-content/uploads/File/Dave.LXR-DMT_Transfer.mp3 (3.1.2010). 
54 Viz. Příloha E. 
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Rytmus v celku je v této skladbě možné slyšet až od 41. taktu, zde skladba již používá většinu z 
motivů, poslední motiv se přidává až v taktu 51. Basový buben se připojuje v 25. taktu (stopa 8, 11 
černá barva). Přechody jsou v taktech 31,32 (pomlka) a stejně tomu je v taktech 39,40.V skladbě je 
také čtyřtaktový motiv, který je složen z čtyř bloků (stopa 2,3,5). Ty se postupně přidávají, každý z 
nich je zvukem zcela nepodobným žádnému zvuku z palety zvuků normální světa jeho barva je 
manipulována a mění se její průběh. Hudba tímto způsobem stále graduje a důraz dynamiku je 
kontinuálně přítomen. Hudba je tedy tvořena s cílem podporovat pohyb, tanečníci kupříkladu 
reagují pozitivně na příchod basového bubnu – na velmi nápadnou změnu dynamiky. 
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4. Závěr  
 

Pondělní Los tekenos v Crossu je artikulací kolektivní identity a je základem pro tvorbu a 
udržování společenských uskupení. Má integrační funkci a zároveň je konstituována sociálně a na 
základě identity jedinců, kteří sem přicházejí za svými přáteli a tančit na hudbu svých oblíbených 
Djů. Můj kvalitativní výzkum potvrdil, že subkultura techna vychází z alternativní kultury, což s 
sebou přináší specifické kulturní významy, hodnoty a postoje založené na opozici proti hlavnímu 
kulturnímu proudu, mainstreamu a komerci. Mezi nejdůležitější z nich patří důraz na svobodu a 
odpor proti kontrole a oficiálním institucím. Další charakteristikou je důraz na osobní kreativitu, 
nekomerční intence a odklon od běžných způsobů produkce hudby. 
 
V praxi tak lidé tvoří svépomocí sound systémy, hudební produkce a hudbu bez účelu zisku. 
Hudební produkce realizují v podmínkách, které jsou mimo „normální“ prostory a podtrhují 
nekomerční princip nádechem mystéria, pololegálním charakterem a tajností, což s sebou přináší i 
společenské konotace v rámci společenství. V Crossu, jež je svébytnou součástí alternativní kultury, 
techno našlo své místo, díky společné historii, personálním vztahům a alternativní tváři klubu. 
Cross je unikátním výtvorem osobní kreativity a snahy bez komerčních intencí. Jeho charakter, 
design, dramaturgie a principy provozování z něj činí nejen součást alternativní kultury, ale jednu 
z jejích nejdůležitějších součástí v Praze. Pravidelné pondělní techno, nejstarší kulturní akce 
v klubu, hostí Dje sound systémů, a tím tvoří alternativu mainstreamové hudební scéně v kontextu 
velmi příznačném hudební subkultuře techna. 
 
Hudba svým důrazem na rytmiku a syntetické zvuky, rychlostí, hlasitostí, repetitivností a 
dynamikou je utvořena primárně k tanci a s velkou pravděpodobností navozuje stav mysli podobný 
transu. Tanec je velmi důležitou součástí subkultury techna, nejen proto, že jde o elektronickou 
taneční hudbu, ale také tím, že je veřejným vyjádřením skupinové identity. Techno tak přináší zcela 
jiný, alternativní přístup k tanci, který svými konotacemi ukazuje na integritu subkultury. Hudební 
uzpůsobení techna je založeno na elektronickém zvuku, jež neodkazuje na žádné zvuky normálního 
světa – tvoří alternativu k „normální hudbě“ a zakládá jiný přístup k hudebnímu prožitku mimo 
tradiční estetické kategorie s důrazem na rytmus. Hudba tak přináší prožitek založený na tanci a 
úniku z každodennosti. 
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Příloha 
 
Příloha A: 
 

Příloha B: 
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Příloha C: 
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Příloha D: 
Základní rytmický model, druhá stopa, modrá barva: 
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Přechod („break“), čtvrtá stopa, modrá barva: 
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Syntetický zvuk, pátá stopa, červená barva: 
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Syntetický zvuk (později „response“), třetí stopa, žlutá barva: 
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Syntetický zvuk („call“), šestá stopa, červená barva: 
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Příloha E,  
stopa 1.: 
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Stopa 2.: 
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Stopa 3.: 
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Stopa 5.: 
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Stopa 6.: 
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Stopa 7.: 
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Stopa 8.: 
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Stopa 9.: 
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Stopa 10.: 
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Stopa 11.: 
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Stopa 12.: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


