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ANOTACE 

    Na následujících stránkách bude rozebráno téma industriální kultury se zaměřením na dvě 

hlavní oblasti - architektonickou a hudební scénu. Tyto dvě odvětví spolu nejlépe korespondují ve 

smyslu architektury jako předobrazu a hudby jako jeho zrcadlení. Tato práce mapuje dějiny 

industriální architektury a jejího provázání s dějinami hudby. Kromě vlastního výzkumu výše 

zmíněných fenoménů a jejich mapování v historii práce překládá také názor nezaujatého dětského 

diváka k tématu industriální architektury, který je nezbytný k doplnění celkového dojmu. Věk dětí 

byl vybrán z ohledem na postupné nabývání socio-kulturních znalostí věkem, tudíž neúplné či 

nulové znalosti tohoto tématu. Průzkum probíhal metodou dotazníku a samostatným výtvarným 

úkolem, založeným na reprodukcích vlastních fotografií, pořízených pro tuto práci. 

ANOTATION 

    On the following pages there will be thoroughly described a phenomenon of industrial culture 

with focus on two main fields: architecture and music scene. These two branches of the topic 

have the best correlation in the sense of architecture as a prototype and music as a mirrored 

image of architecture. This thesis is mapping the history if industrial architecture and its 

connection to history of industrial music. Besides the gathering of data concerning this 

phenomenon and coming to conclusions based on them this thesis also provides an unbiased 

opinion of the child observer, which is necessary to complete the image. The age of the children 

was picked according to their socio-cultural knowledge and none or partial knowledge of the topic 

of industrial architecture. The research was carried out as a questionnaire with attached creative 

task, based on the reproductions of the photographs taken especially for this thesis. 

 

    Klíčové pojmy: industrial, architektura, hudební scéna, korespondence, soulad, předobraz, 

fotografie, bitmapová úprava, perspektiva, nezávislý pozorovatel, ideologie, duch doby 

     Key  words: industrial, architecture, music scene, correlation, harmony, prototype, 

photography, bitmap correction, perspective, unbiased observer, ideology, zeitgeist 
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 Ke kompletnímu pokrytí tématu je zapotřebí několik esenciálních parametrů. 

Prostudování a orientace v historii a historickém kontextu tématu, jeho srovnání na několika 

úrovních či ve dvou a více oborech, v kterých se objevuje a pak dle mého názoru pohled 

nezúčastněného pozorovatele. Tento nám dotváří celkový obraz a odhaluje nám souvislosti, která 

by nám zůstaly utajené v nepřeberném množství informací, které jsme si o daném tématu zjistili. 

Může se stát, že jsme v tématu natolik ponořeni, že se na něj již nedokážeme podívat z vnější 

strany, v tomto případě nám neinformovaný a nezasvěcený divák může nabídnout nějaký neotřelý 

a překvapující pohled na věc.         

 S industriálem jako kulturním fenoménem jsem se poprvé setkala na poli hudby, kdy jsem 

byla dílem náhody přivedena k jeho syrovým kovovým zvukům, neobroušené energii a zvláštní 

filosofii. Ta hluboce spočívala v atmosféře doby a tehdejších historických událostí 70. let minulého 

století, které nemohly hudebně vyústit v nic zcela idylického ani přehnaně melodického, byl zde 

vztek, frustrace a nespokojenost mladé generace, které hledali cestu ven v rámci uměleckého 

projevu a jelikož tehdy nabízené a populární styly se ani v nejmenším neslučovaly s pohnutkami, 

které chtěly tehdejší avantgardní vrstvy sdělit, založily si styl vlastní. O hudbu tohoto rázu jsem se 

zpočátku zajímala čistě formálně, po její hudební stránce. Její barevná škála mi byla sympatická a 

jelikož je hudba každodenní součástí mého života a mám v oblibě objevovat zvukovou paletu v 

okolním světě na věci, které vskutku nejsou v kategorii hudební nástroje, nemohly mě nezaujmout 

zvuky trubek, míchaček na cement, traverz na řetěze či svařených konstrukcí, které byly začleněné 

do projevu industriálních kapel. Použití takovýchto "instrumentů" reflektovalo dobu hned z 

několika pohledů: popření jakékoli hudební produkce, která tenkrát vznikala a nenapodobování 

ani anglických a amerických vzorů, v Německu i v Anglii zrcadlily syrové zvuky syrovou a 

rozháranou dobu, kdy panovala velká nejistota a v neposlední řadě měla za úkol revoltu, 

probuzení spícího lidu a režimu, industriál a krautrock byli jako žhavá láva, která se chvěje  a vře 

pod ztuhlou slupkou společnosti, která ovšem ale nemohla odolávat věčně.   

 Když jsem se ovšem začala o toto téma zajímat více do šíře i hloubky a studovat jeho 

dobový kontext, zjistila jsem, že vše je z mého pohledu jen cyklus inspirace. Industriální hudba 

inspirovala mou tvorbu, ji zase inspirovala doba, ale zároveň prvotní inspirace byla v mnohem 

hlubším a starším fenoménu. Po jisté době toto evidentní pouto nešlo přehlédnout. Industriální 

hudba měla také zosobňovat dělnickou a pracující třídu, proto použití stavebních, nebo jakýchkoli 

pracovních nástrojů, měla nějak zapůsobit, nebo reprezentovat  právě na tyto masy, které se 

stávaly přehlížené. A s tímto ruku v ruce šla i industriální architektura.    

 Když jsem poprvé stanula před Vysokou pecí v hutnické oblasti Dolní Vítkovice v Ostravě, 

nebylo pochyby, že jsem právě stanula před prvotní inspirací. Bylo to jako stát před majestátní 
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tichou a temnou katedrálou, nebo spíše přesněji pomníkem. Největší díl melancholické atmosféry 

těchto objektů sebou přináší právě ono až "hlasité ticho", očekávali bychom, že kolos jako tento 

bude pulzovat životem, bude plný pokřikování, matně se proplétajícího pod vrstvami zvuků těžké 

techniky, plný soustředěných tváří, někdy částečně krytých pod svářečskými brýlemi, v nichž se 

zrcadlí jiskry, neustále v pohybu, vlastní mikrosvět. To, co nás zasáhne při návštěvě rezavějícího 

gargantua jsou právě reminescence všech těchto věcí, máme pocit že skoro slyšíme ozvěny 

minulosti. Pocit opuštěnosti a něčeho, co po vrcholu své slávy a prosperity dávno zaniklo. 

Skulptura, která vznikala léta postupným přidáváním prvků až do nepřehledné změti, prostoupí 

nás pocit zmaru nad pomalým koncem místa, které se již nikdy nebude používat. I ve vší 

racionalitě a naší informovanosti, jak je podobné zařízení nemoderní, neefektivní a neekologické. 

Ve vší své tiché důstojnosti se tyčí proti šedému nebi, obklopená několika čtverečními kilometry 

průmyslové zóny a stromy a křoví rostoucí z plynojemů a drolících se cihlových zdí nám vezme 

všechny naděje, že by se někdy někdo odvážil ujmout kompletní rekonstrukce, či nám naopak 

sebere ideály, že tato éra skončila "teprve včera".       

 V současné době se sice situace mění, industriální prostory se staly fascinujícími výzvami 

pro architekty a pořadatele kulturních akcí, ovšem tento trend je narozdíl od jiných částí Evropy u 

nás stále na počátku. Hlavně přišel příliš pozdě. Z některých krásných objektů zbylo jen obvodové 

zdivo, které se pomalu hroutí a kov prorezl k nepoužitelnosti nebo se rozebral na stavbu jiného 

objektu.Občas narazíme na absurdní kombinaci dobové architektury1 a čistírny odpadních vod, 

jako například v pražské Bubenči. Podobná kapitola architektury ve světě s největší 

pravděpodobností  neexistuje, protože industriální revoluce a příliv nových technologií způsobil 

enormní nárůst průmyslových staveb hlavně po celé Evropě. Právě díky jejich až přehnanému 

množství se začaly po opadnutí nadšení a upadání průmyslu postupně rušit a zavírat a výsledkem 

bylo velké množství memoriálů, melancholicky připomínající někdejší prosperitu. Staly se 

tématem nově se rozvíjejícího oboru jménem industriální archeologie. Tento neobvyklý 

neologismus nejspíše poprvé použil Michael Rix roku 1955 v článku pro časopis The Amateur 

Historian2. Toto pojmenování bylo ale delší dobu sporné, protože v počátcích se jednalo o práci 

nadšenců, univerzitních historiků a pracovníků památkové péče. Dle mého názoru je ale mnohem 

zajímavější  nahlížet na toto téma z hlediska konsekvencí, které sebou přineslo a nezaměřovat se 

pouze na hospodářské dějiny. Industriální, průmyslová archeologie měla vždycky více rovin, cílů a 

motivací a jeden z nich byl mimo zachycení historie průmyslové výroby i mapování způsobů a 

                                                           
1
 I části industriálních objektů se stavěly s dekorem podle tehdejší módy a slohu. 

2
 R. BUCHANAN, Angus. The Origins of Industrial Archeology, in; Neil Cossons (ed.), Perspectives on 

Industrial Archelogy , Science Museum, London 2000 
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práce lidí, spjatých s rozvojem průmyslové výroby. Tato sociální sonda nám vytváří ucelenější 

obraz než čisté konstatovaní historických faktů. Toto období symbolizuje také přerušení kontinuity 

lidského vývoje, zanechání jisté etapy, obsahuje zkušenost opuštěné prosperity, má nostalgický až 

melancholický nádech. Což nás vrací zpátky k tématu hudby a jejího dokonalého zrcadlení.  

 Industriální hudební scéna jednak uchopila tuto opuštěnost, která vznikla v industriálních 

lokalitách a přetavila jí v něco sobě vlastní a jako druhá hlavní aspekt to bylo již zde zmíněné 

dějinné přerušení, které se avantgardní industriální umělci snažili vyvolat uměle, revoltou proti 

všem tehdejším známým druhům hudby vytvořit historický a viditelný blok v hudebních dějinách, 

ve své podstatě byla jejich ideologie podobná, jako ta punku3, ovšem v mnoha ohledech 

intelektuálnější a uhlazenější a také se silnějším historickým kontextem. V dílech většiny 

industriálních kapel je inspirace geniem loci průmyslových staveb doslova hmatatelná, překlad 

názvu berlínské formace Einstürzende Neubauten zní doslova "zbořené novostavby" nebo 

"ztržené novostavby", což doslova reflektuje esenciální, dosud probíranou myšlenku - pryč s 

novým a zároveň sem s novým jiným. Většina této hudby se také rodila přímo v opuštěných 

halách a výrobních prostorech, mezi zdymadly a ozubenými koly, protože nedílnou součástí 

industriální hudební kultury byla také performance, každý koncert byl napůl surreálné divadlo, 

hudební představení a později i videoartová projekce. Pokud na pódiu "hrajete" na motorovou 

pilu, jinak to ani nejde.          

 Na následujících stránkách bude tato korespondence historicky i v souvislostech 

zmapována. Rozhodla jsem se zúžit výběr pouze na tyto dvě oblasti s okrajovým zmíněním jistých 

zajímavostí, protože pokud se do tématu industriální tvorby ponoříte hlouběji, naleznete 

nepřeberné množství kategorií, které pod ně spadá a navíc takto dokonalá vizuálně-ideová 

kombinace dvou témat není často k vidění, proto je třeba věnovat se jí velmi zevrubně a využít 

všech zdrojů, abychom dostali celkový obraz. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
  Hudební styl, jehož hlavní ideologií byla anarchie a odpor proti režimu a který byl do velké míry 

nihilistický. Vznik v Anglii 
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 Pokud je esencí tématu srovnání, je třeba nejprve pokrýt veškeré aspekty obou témat jak 

z historického, tak socio-kulturního hlediska. Na následujících stránkách budou popsány 

prvopočátky vzniku něčeho, čemu se dnes říká průmyslová, či industriální architektura, její zrod a 

samozřejmě - úpadek.          

 Při vymezení teritoria průmyslového dědictví nám v přesnosti brání jeho rozsah a 

různorodost terénu, ve kterém se pohybujeme, hlediska a zájmy profesí, kterých se týká. 

Samozřejmě i jeho další možnosti a využití. Pokud volně shrneme definici mezinárodní organizace 

pro průmyslové dědictví - TICCIH4(The international Committee for the Conservation of the 

Industrial Heritage), je průmyslové dědictví tvořeno pozůstatky průmyslu a techniky a jako součást 

kulturního dědictví člověka má historický význam pro porozumění  civilizačnímu vývoji, pro 

pochopení principu technologických změn, pro vědomí společenských souvislostí; vztahuje se k 

činnostem a událostem s dějinnými důsledky. Reprezentuje hodnoty a zkušenosti - technické, 

vědecké, architektonické, umělecké i sociální, ale také materiální, pro něž si zaslouží zachránit a 

zachovat.            

 Jak už bylo řečeno, jde o stavby velmi rozdílného charakteru a užití; liší se účelem, pro 

který vznikly, stavební konstrukcí a jejím propojením s technologií, velikostí i stroji, které obsahují, 

či obsahovaly.  Pro přehlednost, i když s nevyhnutelným zjednodušením je možné rozdělit stavby 

do pěti tematických skupin.(viz Fragner, s. 11) Jsou to někdejší centra výroby - dílny, továrny, 

mlýny, hutě, ale také doly5 a místa, kde dochází k úpravě surovin a zpracování materiálu. Dále 

sklady, překladiště a úložiště pro suroviny, polotovary a hotové výrobky. Výraznou skupinu tvoří 

energetická díla, včetně jejich součástí a objektů pro distribuci energie, vodárenská díla, úpravny 

vod a čistírny splašků. Na významu získávaly také stavby pro osobní a nákladní dopravu. železnice, 

silnice, vodní cesty a letiště, včetně infrastruktury a doplňujících provozních budov, nádraží, 

přístavů a letištních hangárů. Zvláštní skupinou, která se často opomíjí, ačkoli do průmyslového 

dědictví patří hlavně dokreslením celkového obrazu, jsou sociální, servisní a obytné stavby, 

například staré dělnické kolonie, spjaté s existencí určitého místa průmyslové činnosti. 

 Pokud se máme ale pohybovat v období historie, kde má tento fenomén kořeny, vzniká 

zde stejný problém - nelze s jistotou vymezit, co byl onen první impulz pro industriální převrat. 

Vývoj čerpal z inovací a společenských událostí hluboko v předindustriálním období a také vlna 

industrializace, ke které stavby patří, probíhala v různých částech světa různým tempem. V 

zaostalejších oblastech dokonce i se zpožděním padesáti let. (viz Fragner, s. 12) Dá se ovšem 

                                                           
4
 CHARTER, Niznyj Tagil. Niznyj Tagil Charter for Industrial Heritage, TICCIH 2003, pracovní překlad na 

http://vcpd.cvut.cz 
5
 Skupina lokací nejvíce relevantní k této práci. 
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vystopovat několik mezníků v technických dějinách, které zrychlily tempo vývoje.  

 Změny v postupech při zpracování železa, rozšíření konstrukčních možností a rozsáhlejší 

uplatnění litiny při stavbě nových strojů i technických a výrobních staveb nastartoval kolem 

prvního desetiletí 18.století Abraham Darby použitím koksu z černého uhlí při úspěšné tavbě 

železa v tzv. vysoké peci v anglickém Coalbrookdale v Ironbridge (jak už názvy napovídají, jednalo 

se o průmyslové oblasti - Coalbrookdale ve volném překladu "uhelné říční údolí a Ironbridge 

"železný most"). Toto místo se dnes pokládá za kolébku průmyslové revoluce. Právě v Ironbridgy 

se také poprvé v sedmdesátých letech 20. století poprvé uskutečnilo nadšenecké setkání pro 

záchranu starých industriálních památek.       

 Zvýšená poptávka a potřeba po hnací energii vedla k vylepšování staršího typu Thomase 

Newcomena, což v šedesátých letech 18. století vyústilo v návrh parního stroje notoricky známého 

Jamese Watta, skotského mechanika .(viz Fragner. s.11)Tento model pak v roce 1785 dovedl 

dvojčinný parní stroj Boultona & Watta, což byl prakticky první univerzální motor a jehož 

koncepce a možnosti naprosto změnily rytmus výroby. K začátkům průmyslové revoluce a tovární 

výroby patřilo v sedmdesátých letech 18. století také založení nové strojní přádelny6 poháněné 

vodní silou v Derwent Valley v anglickém Cromfordu.      

 K tématu přádelen a také tématu promítání současných architektonických trendů do 

industriálních staveb, kterému se budeme podrobněji věnovat dále, jsem nalezla zajímavost v 

podobě přádelny Levavasseur (viz Obrázek 1), pocházející z poloviny 19. století, nacházející se ve 

francouzském Fontaine-Guérard, "Gérardovy studánky", poblíž vesnice Point-Saint-Pierre ve 

francouzském departmentu Eure v Normandii. Díky zvláštnímu architektonickému řešení, kdy se 

komíny továrny ukryly do vysokých rohových věží vypadá přádelna doslova jako průmyslová 
                                                           
6
 Továrna na zpracování vlny a bavlny, konkrétně vytváření vláken a přaden. 

Obrázek 1 Přádelna Levavasseur, vyfotografováno 21.12.2009, autor MOSSOT ©, volně k užití na 
WikiCommons 
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katedrála, či letohrádek. Ačkoli to zní neuvěřitelně, i když se do současné podoby zachovala pouze 

jako zřícenina po požáru v roce 1874, jsou zaznamenány případy, kdy si jí turisté pletli s 

nedalekým klášterem Notre-Dame de Fontaine-Guérard (Abbaye Notre-Dame de Fontaine-

Guérard). Přádelna Levavasseur vypadá spíše jako církevní stavba než jako průmyslová továrna, je 

vidět nad okolními stromy z širokého okolí, zatímco klášter je právě mezi těmito stromy až do 

poslední chvíle oku turisty ukryt (viz Belhoste, s. 57)      

 Narozdíl od Levavasseur, kdy už byla tato zvláštní architektonická podoba záměrem, byly 

první industriální stavby v poměrně zajímavém slohu, protože byly první svého druhu teprve se 

vymezovala jejich struktura a vzezření. Pokud se vrátím konkrétně k výše zmíněné přádelně v 

Cromfordu, tak ta už měla znaky tovární budovy, v níž se soustřeďuje průmyslová výroba: její 

podoba, prostorové uspořádání i měřítko byly podřízeny zásobování potřebnou hnací energií, 

parametrům hnacích strojů, ale také cílevědomému propojení výrobních postupů. Mechanizace 

výrobního procesu s racionální dělbou práce mezi skupiny dělníků pokládá základní rys industriální 

architektury - typologické opakování, jakousi šablonovitost, motiv reprodukovatelnosti, násobení.

 Pro stavby prvního období industrializace, jak v západní části Evropy a v severní Americe 

probíhala od konce 18. století a začátkem 19. století, bylo zpočátku typické především využití 

vodní síly a uhlí, důležitým konstrukčním prvkem bylo železo. Oproti tomu u staveb s blížícím se 

20. stoletím, vysledujeme, často v předstihu před ostatní výstavbou, hledání nového 

architektonického výrazu, jakoby očišťování použitých výtvarných motivů, zjednodušování až 

abstrakci formy, podmíněné jednak ekonomickými hledisky, ale především však možnostmi 

výrobních a stavebních technologií. Důraz na reprezentativnost je nepřehlédnutelný - upozorňují 

na význam určité hospodářské činnosti a jsou do jisté míry specifickou formou prezentace 

prosperity firmy a reklamou.         

 Další důležitý mezník bylo zahájení provozu nové pravidelné parostrojní železnice s 

lokomotivou George Stephensona mezi Stocktonem a Darlingtonem roku 1825 a zřízení první 

veřejné  železnice z Manchesteru do Liverpoolu v roce 1830, což začalo být rozhodující také pro 

napojení nového průmyslu na vznikající dopravní síť. Stala se klíčovou a dramatickou složkou 

urbanizace měst, převrátila hierarchii a vedla ke vzniku bezpočtu drážních budov a technických 

objektů. Samozřejmě, dnes tvoří opuštěná nádraží jednu ze rozsáhlých složek industriální 

archeologie. Industrializace se stala novým symbolem doby. Přinesla vznik nový stavebních typů a 

proměnu symbolů a konotací úspěchu. Mohutné dýmající komíny a důlní věže, které se staly 

dominantou krajiny, zpočátku zosobňovaly progres  a bohatství, sílu techniky nového věku při 

uplatnění externích zdrojů energie, schopnost vytěžit a zužitkovat, co příroda dosud skrývala. 

 České země, tehdy ještě součást Habsburské monarchie, dostihla vlna industrializace se 
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zpožděním, předcházela jí ale postupná technologická vylepšení a dílčí, zatím spíš nesystematické 

zapojení pracovních a pohonných strojů, převážně v textilní výrobě. Pro počátek hospodářských 

dějin české výroby bývá uváděn rok 1815, (viz Jakubec, s. 156) po vyhlášení mírového stavu po 

zuření napoleonských válek se konečně otevřela cesta k hospodářským změnám a zprůmyslnění 

výroby. Ovšem už dříve zde existovaly distinktivní oblasti, které prosperovaly a z kterých se 

postupem času vyvinuly průmyslová centra, která známe dnes. Jednalo se především zmíněné 

textilky, porcelánky, sklářské hutě, výrobu papíru, místem v Liberci, Brně, okolí Ostravy, na 

předměstích Prahy Karlíně  a Smíchově. Teprve od třicátých let 19. století začíná rozhodující 

období zakládání a transformace průmyslu na našem území, ještě výrazněji pak pokračuje v druhé 

polovině století. Mění podobu všech tradičních oborů, jako bylo například vaření piva, což byla 

dříve velkým dílem rukodělná a řemeslná činnost, sládci byli vysoce ceněni a uvařené pivo se před 

industrializací a vynálezem pasterizace dalo skladovat třeba pouhý týden. Vznikaly také nové 

obory - například se zavedením difúze z řepných řízků došlo k rapidnímu rozvoji cukrovarnictví. 

Dosud nebývalé soustředění výroby a kapitálu se projevilo výstavbou mohutných hutních a 

strojírenských komplexů, které jsou dnes určujícími prvky Ostravy, Kladna, Plzně a pražského 

Karlína. Málokdo si dnes představí zejména ostravskou oblast bez asociace rozlehlých těžebních 

areálů a průmyslových zpracovacích hal, což samozřejmě souvisí i s jistou konotací o kvalitě života 

v takové oblasti, ve valné většině negativní, ale není možné, aby takovýto kolos nezasáhl běh 

života města i obyvatel.          

 Dalším posun přišel spolu s přelomem 19. a 20. století a předznamenala ho 

elektrotechnická výstava v Paříži roku 1881. Elektřina doslova vlila novou sílu a logiku do 

výrobních procesů i zasáhla samozřejmě i každodenní život, nejen tím, že prodloužila nejen den 

běžný, ale i pracovní. Flexibilnější a ekonomičtější elektromotory, méně náročné na místo 

zefektivnily a především ulehčily a zrychlily práci především ve starších provozech. Přispěly i ke 

vzniku nových předmětů pro průmysl a masovou spotřebu a tím ve svém důsledku přispěly ke 

vzniku nových továren. Při tomto skoro až geometrickém nárůstu staveb se není čemu divit, že ze 

spousty z nich zbyly jen němé pomníky, připomínající někdejší prosperitu. Pro představu o 

rozsahu a rozložení průmyslu na našem území pomůže srovnání, že při vzniku Československa 

roku 1918 bylo až sedmdesát procent veškerého průmyslu bývalé rakousko-uherské monarchie 

soustředěno v Čechách, na Moravě a Slezsku, zatímco toto území tvořilo přibližně pětinu starého 

mocnářství. O víc jak desetiletí později, ke dni 27. května 1930, proběhlo "sčítání živnostenských 

závodů v Republice československé". Firem s více než šesti zaměstnanci bylo přes čtyřicet tisíc, 
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 z toho přibližně čtyři sta padesát velkých závodů v kterých pracovalo nejméně 500 lidí.7 Tato holá 

fakta nám dávají dobrou představu o rozložení průmyslové síly u nás, nejinak to bylo ve světě. 

Rozostřené hranice průmyslového dědictví zahrnují zhruba čtvrt tisíciletí. "S přesahem do 

současnosti jsme svědkem procesů, které zjevně končí, žijeme se stíny bývalých průmyslových 

provozů, které jako památky přetrvávají navzdory útlumu a likvidaci celých odvětví, ale už ve 

společnosti s industriální érou jakoby za zády". (Fragner, s. 13) 

I.I. Současný stav 

 

Obrázek 2: Obrázek 3 Portikus lodýnského nádraží v Eustonu, fotografie z roku 1919, Archiv © National Railway 
Museum / Science & Society Picture Library, autor neznámý 

 Tato kapitola se zaměřuje na počátky památkové péče o industriální objekty a její dnešní 

podobu a první uvědomění si, že je s těmito objekty třeba nakládat, jako s jinými objekty 

architektonického dědictví a zachovat je pro budoucí generace.     

 V roce 1962 byl v Londýně přes hlasité, váženými osobnostmi pronášené, ale bohužel 

neúspěšné protesty zbořen dominantní dórský portikus nádraží Euston z roku 1837.(viz Obrázek 2) 

Tato demolice vyprovokovala zájem veřejnosti o další technické památky  a industriální stavby, 

likvidované za účele získání prostoru, či rozpadající se věkem. Stala se symbolickou událostí 

vznikajícího hnutí za záchranu průmyslového dědictví. Veškeré nové poznatky a získané 

zkušenosti, které ale ovšem neměly ucelenou formu, ani reprezentativní organizaci propojil roku 

1973 první mezinárodní kongres, konaný v Ironbridge, na počátku zmíněné kolébce průmyslové 

                                                           
7
 
7
 Ze zdrojů v textu Benjamina Fragnera: KUBÚ, Eduard. PÁTEK, Jaroslav. (eds.), Mýtus a realita 

hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami, nakladatelství Karolinum, Praha 2000, s. 96 
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revoluce. Vyústil v založení taktéž dříve zmíněného TICCIH8, historicky prvního mezinárodního 

společenství a platformy pro průmyslové dědictví a rozeznání jeho hodnot. Bylo to ještě předtím, 

než se daly rozeznat dopady mnohem dramatičtějšího vývoje v průmyslových oblastech Velké 

Británie a západní Evropy. Důsledky energetické a surovinové krize i racionalizace, tudíž smrštění 

výroby vedly k zásadné proměně systému výroby.  V osmdesátých letech 20 století se tento trend 

už viditelně projevil ukončením výroby a těžby surovin v celých oblastech, uzavíráním továren, 

rušením doků, skladišť a dolů. Měnily se zaběhlé společenské stereotypy, soubory hodnot a i viz o 

budoucnosti - ve srovnatelném měřítku jako to bylo právě na začátku před průmyslovou revolucí.

 Pro průmyslovou archeologii hlavně přibývala se zvětšujícím se množstvím opuštěných 

objektů i další nečekaná témata. V tomto už se blížíme době, do níž spadá symbolický okamžik 

snahy o záchranu průmyslového dědictví u nás. V březnu 1985 byla v oblacích prachu a suti 

vyhozena do povětří neorenesanční budova nádraží Praha-Těšnov bývalé rakouské Severozápadní 

dráhy, zbudovaná v letech 1872-1875. (viz Fragner, s.10) Patřila k nejpozoruhodnějším nádražním 

objektům v Praze a stejně jako eustonský portikus byla zbořena přes námitky veřejnosti. Zčásti 

ustoupila nové pražské magistrále a zčásti se měly vystavět garáže nedalekého stranického úřadu; 

k jejich stavbě nakonec nedošlo. Nejspíše i společenská atmosféra po likvidaci nádraží přispěla 

kolem roku 1986 k založení Sekce ochrany průmyslového dědictví při Národních technickém 

muzeu v Praze, kde se sešli historici, památkáři, publicisté a architekti. Časový odstup od 

londýnské události v výměně motivů, argumentů a zkušeností napříč dvěma desetiletími. Po 

nádraží je dodnes prázdné zející místo jako rozlehlý památník aroganci moci tehdejšího režimu. 

 Současná scéna u nás zatím působí oproti zbytku světa poněkud neuspořádaně. V 

pokusech o renovaci a rehabilitaci industriálních objektů se daří jen zkratkovitě propojovat různé 

zájmy a často proti sobě postavené cíle skupin památkářů, architektů, umělců a investorů, z čehož 

poslední jmenovaní mají na téma velký vliv.        

 Střed zájmu už také není jen v solitérních a osamocených industriálních stavbách. 

Transformace hospodářství po roce 1989, útlum výroby celých průmyslových odvětví, proměna 

technologií a neposlední řadě také změny vlastníků mají za následek rostoucí množství prázdných 

a chátrajících továrních komplexů. Ulicím i celým čtvrtím vtiskla už zaniklá výrobní činnost 

nezaměnitelný charakter, s nímž si je spojují lidé z celého města i vzdáleného okolí  Jednak svou 

mohutností a výškou a zažitými asociacemi a komunikací s ostatní zástavbou a jednak vlivem, 

které měly a celé generace.         

 Zatímco v Evropě se s opuštěnými industriálními objekty po restrukturalizaci průmyslu a 

                                                           
8
 The International Committee fot the Conservation of the Industrial Heritage - Mezinárodní organizace pro 

průmyslové dědictví 
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globalizaci vyrovnávají už několik desetiletí, v České republice se staly společensky vnímaným 

probléme se zpožděním a navíc jsou poznamenaná nepřehlednými vlastnickými vztahy. Čtyři 

desetiletí zestátnění československého průmyslu se promítla do podnikatelské kultury a 

překroutila vztah k historii a památky získaly často špatnou konotaci. Jelikož se ale genius loci 

podobných míst stává u nás stále populárnější a širší veřejnost je začíná vnímat už ne pouze jako 

hyzdící a vysloužilý objekt, ale jako část historie s velkým potenciálem, některé areály už 

procházejí anebo prošly kompletní revitalizací. 

I.I.II. Využití zdánlivě nepotřebného 

 Soustavné práce Centra pro výzkum průmyslového dědictví (VCPD) v České republice 

ukazuje, že industriální stavby včetně těch na kterých působili renomovaní architekti, jsou 

bourány či zapomínány. Revitalizace - pokud probíhá, je necitlivá a neuvážená. VCPD bylo vzniklo v 

roce 2002 na základě grantové soutěže ČVUT. Vytvořením centrálního informačního střediska, 

poradenského a vzdělávacího centra usiluje o zavedení zvyklostí a přístupů běžných v Evropské 

unii praktikovaných pro záchranu industriálního dědictví. (viz Kapounová) V současné době už 

je v registru přes dva a půl tisíce zaregistrovaných průmyslových staveb a areálů, většinou s 

ohroženým statusem a V této kapitole budou pro ilustraci zmíněny objekty, které už ovšem 

zasáhla evropská vlna renovací a citlivým a včasným zásahem architekta byly povýšeny a 

předělány na objekty, které konečně znovu mají účel. Protože cílem této práce je především 

mapovat konexe mezi vzezřením původní industriální architektury a její reflexí v hudebním 

projevu, nebude se zde téma přestavování probírat do hloubky a přílišných detailů konkrétních 

staveb. Jeden z hlavních důvodů je, že hlavně u starších přestaveb z devadesátých let minulého 

století se někdy staly pokusy vtáhnout tyto objekty "zpět do života" (Fragner, s. 14) karikujícími 

díky přebarvováním konstrukcí a ambiciózní stylizací novotvarů, které se roubovaly na původní 

stavby, aby se jim dodal nádech současnosti a působily jaksi veseleji, což bylo ale ve víceméně 

naprostém rozporu s ideály, které měli na mysli památkáři, industriální umělci, ale také hudebníci 

německé avantgardy sedmdesátých let. Je těžké najít ideální balanc mezi zachováním původní 

atmosféry a obyvatelností a funkčností, existuje však pár příkladů, které dokazují opak. Byla 

zachována původní čistota velkých prostor, leckde se nechalo i neomítnuté zdivo a prostor se 

víceméně pouze vyčistil od balastu, nainstalovaly se nové rozvody a všechny náležitosti, které má 

obyvatelný objekt mít a bylo tak činěno v souladu se stávajícími architektonickými prvky nebo 

alterací z nich vycházející. Je třeba pochopit, že pokud se má jednat skutečně v rámci pojmu 

průmyslové dědictví, nelze takovém objekty ve vším entuziasmu přestavovat aby zapadala do 

pulzujícího kontextu doby, je to podobný ekvivalent, jako zřízení restaurace rychlého občerstvení 
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v historických dřevěných domcích v lotyšském městě Liepaja. To, co vzniká má s historií už jen 

málo společného, je spíš interpretací současné estetiky a pocitů.    

 Jako příklad uvedu několik staveb, které se objevily snad ve všech sbornících a časopisech 

a architektuře, protože jsou často používané právě pro ilustraci a možná až přehnaně jsou z nich 

vytvářeny ikony. Ovšem některé z nich jsou velmi dobrým příkladem k následování, ztržení budovy 

s historickou a charakteristickou atmosférou aby se na místě dala postavit zbrusu nová je 

přirovnatelné k jídle, které z poloviny skončí v koši jen proto, že už nám nechutná.První je Tate v 

Liverpoolu architekta Jamese Stirlinga, což je bývalý přístavní sklad v Albert Docku, 

velkákvádrovitá budova bezprostředně u řeky. Po období, kdy byl centrem dění, protože přes něj 

proudily veškeré bohaté dodávky tabáku a hedvábí z Asie, čaje a destilátů zůstal zchátralý a 

opuštěný. V roce 1981 prošla loděnice úpravou a nedlouho potom, v roce 1985, byla vybrána jako 

místo budoucí galerie. Sterling ponechal budově její původní venkovní podobu z cihel, kamene a 

kolonádu dórských sloupů téměř nedotčenou, ale interiér přetvořil v jednoduchou aranž 

jednoduchých a elegantních galerií vhodných pro vystavení moderního umění. Otevřena 

veřejnosti byla v roce 1988.         

 Druhou pobočku Tate, konkrétně Tate Modern Londýně na břehu Temže mají svědomí 

švýcarští architekti Herzog a de Meuron. Bývalá Bankside Power Station, v překladu elektrárna na 

břehu, byla vybrána jako budoucí místo galerie v roce 1994 a o rok později se zahájily práce. Návrh 

těch dvou architektů byl vybrán hlavně proto, že zachovával nejvíce z původní stavby. Ikonická 

elektrárna, postavená v letech 1947 až 1936 byly vyprojektována sirem Gilesem Gilberten 

Scottem a sestávala z úchvatné, 35 metrů vysoké a 152 metrů dlouhé turbínové haly, s bočním 

domem na parní kotel a centrálním komínem. (viz Obrázek 3) Ovšem až na nepatrnou funkční část 

byla nevyužívaná od roku 1981. na začátku renovace se odstranila obrovská mašinérie a budova 

byla doslova vysvlečena do své prázdné podoby s originální ocelovou strukturou a cihlami. 

Obrázek 4 Tate Modern na břehu Temže, fotografie od členky fotografické sítě Flickr Claire H. ©, 
2009, volně ke stažení 
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Turbínová hala se stala dramatickým vstupním sálem a dům pro parní kotel se stal galeriemi. 

Budova se majestátně tyčí nad řekou a jednou z dominant města, je na ní velmi znát její původ      

( viz TATE ©2012)          

 Další ze staveb je Fosterovo Design Centre v Zeche Zollvereine u německého Essenu, kde 

se nachází rozsáhlá industriální oblast, spojená s těžbou uhlí a která se postupně revitalizuje a 

konzervuje v takové kvalitě, že získala status UNESCO. Nejpatrnější změnou prošla právě budova 

bývalé hlavní kotelny, jejíž interiér proměnil Norman Foster. V roce 1997, přesněji 29. dubna zde 

bylo slavnostně otevřeno Design Centrum, pro které se vžil oficiální název Red Dot Design 

Museum s které společně s dalšími menšími výstavními prostory tvoří impresivní celek Zollverein 

Design Complex. Jak napsal Hans Friedman v roce 2005 v časopisu Architektural Review a což nám 

shrnuje dispozice této budovy: "V té budově bychom se měli všichni učit, jak znovu využít staré 

věcí, staré prostory. na jedné straně je cítit velká úcta, s jakou bylo přistupováno k historickému 

dědictví místa, na druhou stranu prostorem proniká svobodomyslný a originální přístup 

architekta. Výsledkem není rozpor, výsledkem je jiskřivé centrum industriální architektury a 

designu, jež bezpochyby skládá poklono výkonům a kvalitě dobového německého průmyslu". 

 Posledním prominentním počinem jsou vídeňské plynojemy od Wehrdorna, Nouvela či 

Coop Himmelblau. Na konci 19. století bylo obvyklé, že velká města užívala plynu pro osvětlení 

veřejných prostranství a budov, odtud označení svítiplyn. Ve Vídni byla roku 1896 dokončena 

stavba 4 obřích plynojemů podle návrhu Franze Kapauna. Plynojemy sloužily svému účelu téměř 

100 let. Jejich provoz byl ukončen s přechodem od svítiplynu k zemnímu plynu, a tak 20. května 

1986 bylo skladování plynu v Simmeringu odzvoněno. Vzhledem ke kvalitám a poloze těchto čtyř 

dominant se začalo uvažovat o jejich dalším využití, kterého se obřím válcovým budovám dostalo 

v září roku 2001. Jedná se o zvláštní dobovou architekturu z pálených cihel, která se zvenku 

Obrázek 5: Zollverein Desing Centre, web Urbika, autor Leo Freidmann © červen 2011 
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zachovala i se všemi římsami a vikýři. Budovy nesou označení A, B, C a D a jsou podobně 

architektonicky řešeny. První z plynojemů dostal za úkol zrekonstruovat francouzský architekt 

Jean Nouvel. Rozhodl se neomezovat původní působení obvodového pláště a zastavil jeho obvod 

lehkou ocelovou strukturou, která se obrací do atria zastřešeného skleněnou kopulí.   

 Coop a Himmelblau se jako jediní rozhodli doplnit stávající válcovou hmotu plynojemu o 

další prvky. Dovnitř dostavěli válcový objem, do podzemí situovali obří multifunkční halu, což byl 

pravděpodobně statický oříšek, a především přistavěli před vlastní hmotu plynojemu 

dekonstruktivistický štít. Plynojem B dodává celému souboru budov nádech moderní architektury 

a disponuje jako jediný vnější zajímavým současným prvkem. Funkčně je stavba vyplněna byty a 

kancelářemi. Ostatní plynojemy jsou řešeny podobně, vždy s minimálním venkovním zásahem, 

zato s radikálním vnitřním designem. Jelikož je plynojem pouze dutý válec na zachytávání plynu a 

neobsahuje skoro žádnou techniku, bylo členění prostoru vytvářeno zcela od píky. Každopádně 

byly ze všech čtyř budov vytvořeny plně funkční objekty s citlivým zásahem do jejich původní 

struktury. 

 U nás stojí za zmínku projekt architekta Josefa Pleskota, takzvaný Gong (viz Obrázek 6), 

což je multifunkční kruhová budova nacházející se v ostravské oblasti Dolní Vítkovice. Oblast sama 

je jedním z nejúchvatnějších industriálních areálů v České republice, dosahuje obrovské rozlohy a 

je zde mnoho monumentálních objektů, které vytvářejí dominantu krajině, vzhledem ke své 

rozsáhlosti  a soustředění veškeré výrobní techniky týkající se těžby a zpracování železné rudy, 

vytváří neuvěřitelný skanzen, který skoro není v lidských silách projít za celý den. Celá oblast se 

postupně revitalizuje a zpřístupňuje návštěvníkům. Výše zmíněný Gong je součástí komplexu, 

konkrétně se opět jedná o bývalý plynojem. Stavba plynojemu byla zahájena ve druhé polovině 

listopadu 1922 a dokončena byla koncem ledna 1924. Až do roku 1945 sloužil plynojem bez 

závažnějších poruch, ačkoliv se už začal naklánět kvůli poddolovanému podloží. Na konci druhé 

Obrázek 6: Pleskotův Gong v Dolních Vítkovicích, vnější a vnitřní pohled, Moravskoslezský deník online, 
autor Kateřina Kvasničková© 4.6.2012 
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světové války byl zasažen leteckou bombou, která ležela na jeho dně až do roku 1970. Za dobu 

provozu byly provedeny dvě rozsáhlejší opravy a jedna generální oprava a objekt fungoval až do 

roku 1998. Podle Pleskotova návrhu zůstala zachována původní ocelová konstrukce tak, aby 

historická hodnota bývalého zásobníku plynu zůstala neporušena. Uvnitř se nachází velmi 

jednoduchý, ale působivý design stavějící hlavně na vizáži holého nebarveného betonu a 

naleštěného kovu. Světlo se do objektu dostává shora proskleným vrchlíkem, kromě toho byla 

jedna čtvrtina obvodového pláště vyřezána a nahrazena sklem.(viz Archiweb, ČTK) Z objektu je 

také prosklený průhled na Vysokou pec číslo 1, která byla před časem zpřístupněna turistům. 

Tento zásah je velmi citlivým přístupem k takového stavbě, nese se v duchu celého areálu a tím 

konzervuje jeho atmosféru bez zbytečné dekorace, zároveň klade důraz na funkčnost, jelikož v 

Gongu se nachází rozlehlý koncertní sál, kde se architekt musel vypořádat s akustikou v 

netradičním prostoru. Revitalizace Dolních Vítkovic je dobrou cestou k následování pro další 

podobné projekty v našich podmínkách.  
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            II. VZNIK FENOMÉNU - INDUSTRIÁLNÍ HUDBA
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II.I. Krautrock 

 

Obrázek 7: Tangerine dream v roce 1968, server LastFM - autor RomanMeer © 19. ledna 2011 

 Jak už bylo řečeno, pokud chceme vystavět tezi, je pro ni třeba vytvořit základy v podobě 

mapování vlivů a předchůdců, ze kterých dané téma čerpalo a vyústilo. Posloupnost historie se 

děje v několika cyklech: opakování, odmítání a inspirace. Ačkoli jisté období či styl může tvrdit, že 

se vyvinul zcela na základě vlastních pohnutek, jejichž podstatou bylo popírání všeho dosud 

existujícího, není to úplně možné. Podobné teorie platí o snech, nelze aby se nám zdálo o tvářích, 

místech, či podnětech, které bychom někdy předtím v životě nespatřili, i kdyby se jednalo o 

vteřinový, ani nezapamatovaný moment či přelétnutí očima přes fotografii v katalogu cestovní 

kanceláře. Náš mozek tyto vjemy ukrývá do podvědomí a v podobně vycizelované koláže je 

kombinuje do snů. Stejně tak jsou proměny v hudební scéně jakýmsi podvědomím doby, někdy 

vědomě, někdy bez úmyslu.          

 Dle mého názoru se jisté ideály krautrocku protínají s ideály industriálu, i když ve výsledku 

se hudba formálně odlišovala, ale i ta měla občas společné prvky. Tyto dva styly a jejich 

představitelé si byli vědomi existence jeden druhého, ale nijak dohledatelně spolu 

nekolaborovaly, ale ani nekolidovaly, společné prvky se jim však vyhnout nemohly, protože 

vznikaly za stejných podmínek a ve stejné době. Nelze dohledat, který styl vzniknul dříve, protože 

svého času měly stejné kořeny a v jistém momentě se rozešli, jak už ideově, tak formálně. Když se 

však do problematiky ponoříme časově a v posloupnosti, můžeme říci, že krautrock byl ne otcem, 

ale starším bratrem industriálu.         

 Od poloviny 60. a počátku 70. let minulého století, se měla atmosféra v Německu velmi 

proměnit. Právě vyrůstali tzv. "war babies", válečné děti, generace nepřímo poznamenaná válkou, 

která jim víceméně vymazala historii, což znamenalo v jistém smyslu bezprizornost, ale také 
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svobodu, kterou si dobře uvědomovali . Toto byl pro ně "year zero" neboli rok nula, všechny 

hodnoty, které dříve existovaly, pro ně neplatily, protože celý svůj život prožívali pod vlivem 

morálního posunu a "zvláštních pravidel", které následovaly v období po bojích a celý Evropa se 

pokoušela co nejrychleji z trosek zbudovat hlavně původní etické a civilizační kodexy. Jelikož cítili, 

že není možný návrat k ničemu, co existovalo předtím, jejich hlavním programem, pokud se to tak 

dá nazvat, bylo vytvořit zcela nový styl a svět, který by skutečně odrážel dobu a brojil proti patosu 

tehdejší kultury. Toto je jeden z mnoha společných prvků s industriální hudbou.   

 Prvotní impulzy vyšly z revolučního studentského hnutí v letech 1967 až 1968, které se 

neslo na vlnách politické i sociální revoluce a jelikož umění má dar reagovat na veškeré změny ve 

společnosti nejrychleji, nebylo možné aby se toto neodrazilo i v uměleckém světě. V reakci na 

situaci se z mladé generace vydělily dva hlavní proudy -jeden zakládal společenství a členové se 

stali politickými aktivisty a druhý se pokoušel vytvořit novou německou hudbou, co by nebyla 

schlager, což je výraz pro populární a podporovanou hudbu v tehdejším Německu, které se dá pro 

představu přirovnat k tvorbě našeho umělce Karla Gotta a také zbavit importovanou hudbu z 

Anglie a Ameriky jakýchkoli pravidel.Začali z ničeho, bylo jim dáno posměšné jméno a přesto už 

třicet let ovlivňují popovou i rockovou scénu.       

  Slovo krautrock se poprvé objevilo v britském hudebním tisku a jedná se o složeninu slov 

kraut, což znamená v němčině zelí, ale bylo používáno jako přenesený posměšný výraz pro němce, 

nebo přesněji pro německé vojáky, a rock, což je hudební styl. Zvláštností je, že jakkoli hanlivé 

toto slovo bylo, tak tehdejší umělci, kterých se týkalo, ho přijali za vlastní a dokonce ho začali 

používat sami a přišlo jim zábavné, využívali ho jako jakýsi štít. Další jména, která přišla s časem 

byla kosmische music, neboli "hudba z kosmu a elektronische music - elektronické hudba. Zde je 

další propojení s industrialem, jelikož v této době se začaly ve velké míře používat přístroje, které 

generovaly, nebo vytvářely hudbu, či zvuky - tzv. syntetizátory. Jednalo se o stroje, které třeba jen 

měnily vlnové délky, či křivily vložený zvuk do groteskních podob. V zásadě se dají odlišit tři 

způsoby vytváření specifických zvuků, které mají oba styly společné, jelikož také používali třeba 

železný odpad, traverzy, radiátory, pružiny, zahradní nástroje a vůbec cokoli, co bychom pod 

položku hudební nástroje nezařadili, ale co vydávalo dostatečně zajímavý zvuk, v případě 

industrialu dostatečně syrový. Jako první způsob můžeme určit používání těchto předmětů rovnou 

"živě" na scéně, jako druhý nahrávání vydávaných zvuků a jejich "samplování"9 a třetí je nahrání 

zvuků a jejich upravení a "poničení" různými elektronickými procesy pomocí výše zmíněných 

syntetizátorů. Poslední dva způsoby jsou záležitostí spíše pozdního období a současnosti tímto 

                                                           
9
 Technika vycházející z anglického slova sample - vzorek, kdy se nahrané zvuky a jejich části reprodukují ve 

skladbě pomocí audiotechniky 
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inspirované protože k vystoupení avantgardní německé formace neodmyslitelně patřila velká 

dávka performance, což bylo v případě hudebníka, který používal jako nástroj míchačku na 

cement zaručeno.          

  Odklon industrialu a krautrocku je v tomto případě ve formální stránce, jelikož výběr 

takovýchto objektů v industrialu vycházel už jen programově z názvu  s objekty byla spojena 

průmyslová historie a syrové zvuky měly odpovídat náladě a ozvěně opuštěné výrobní haly, což 

byla jejich vlastní reflekce doby a symbolika opětovného použití něčeho, co už je odsouzeno k 

zániku a v krautrocku šlo spíše o hledání a propojování zajímavých zvuků, protože používali 

skutečně cokoli, od hlasových experimentů až po prvky převzaté ze soulu a experimentálního 

jazzu. Pro upřesnění - krautrock ze označuje jako  vybíravý a často velmi originální mix post-

psychedelického jamování10 a náladového progresivního rocku ve směsi s nápady soudobé 

experimentální klasické hudby(hlavně skladatel Karlheinz Stockhausen, s nímž předtím studovali 

např Irmin Schmidt a Holger Czukay ze skupiny Can, která byla jedním z prominentních 

představitelů) a z nových experimentálních směrů, které se objevily v jazzu během 60. a 70. let 

(hlavně free jazzové skladby od Ornette Colemana a Alberta Aylera). Typické skupiny hrající 

krautrock v 70. letech byly Tangerine Dream, Faust, Can, Amon Düül II, Asch Ra Tempel a jiní, 

sdružení s kolínskými hudebníky a inženýry Dieter Dierksom a Conny Plank, jako Neu!, 

Organization, ze kterých se vyvinuli známější Kraftwerk a Cluster. Znak krautrocku je také směs 

rockové hudby a nástrojů "rockových skupin" (basová kytara,kytara, bicí) s elektronickými nástroji 

a strukturou, často s tím, co se dnes nazývá citlivost ambientní hudby. Obvyklý rytmus v hudbě byl 

4/4 beat (takt), v anglickém hudebním tisku často nazývaný "motorik"(viz Savage) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 volně přeloženo - v tomto kontextu "improvizace", z anglického slova to jam 
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II.II. Industrial a musique concréte 

:               „Hippies obsadili přírodu, rockeři město a punkeři sídliště. Nám nezbývá nic jiného než 

                                                     přístavní doky, tovární haly a nádvoří.“ 

     Anonymní tradovaný citát jednoho z industrialistů 

 Pokud bychom měli začít s zařazením tohoto stylu pomocí definic muzikálních stylů, není 

to jako v případě krautrocku vůbec jednoduché, už jen z proklamovaného důvodu odtrhnout se od 

čehokoli už existujícího.          

 Pojem "industrial music" se poprvé objevil kolem druhé poloviny 70. let okolo britské 

hudební scény a kapely Throbbing Gristle, která bývá považována za myšlenkové a formální 

propagátory tohoto syrového stylu. Zároveň založili první vydavatelství Industrial Records, 

zaměřené na tento specifický nový styl , který definovali a sdružovali pod sebou všechny tehdy 

vznikající formace. Přímo slovy členů Throbbing Gristle (v doslovném překladu "tepající 

chrupavka") byla jejich tvorba determinována jako "hudba, vytvářená pro nové pokolení, 

vymezujíce se zároveň proti hudbě dosud vytvářené", kterou nazývali "zemědělskou" a profilovali 

se jako nová generace, pro kterou jsou technické objekty předmětem stejného zájmu, inspirace a 

stejné poetiky jako byla pro dřívější generaci hudebníků příroda. Na druhé straně je třeba si 

uvědomit, že z historického hlediska a hlediska hudebních forem a technik nebyli Throbbing 

Gristle zakladateli tohoto stylu, ale jejich inspirace a kořeny vycházely například už z druhé dekády 

dvacátého století, z tvorby "otce elektronické hudby", francouzsko-amerického skladatele Edgara 

Varéseho, dále u tvůrce tzv. musique concréte11 čili konkrétní hudby francouzského skladatele 

Pierre H. M. Schaeffera a jejich následovníků-skladatelů elektronické hudby typu Karlheinze 

Stockhausena a Iannise Xenakise. (viz Hrabalík) Prvky něčeho, co by se dalo nazývat prvotním 

industriálem můžeme vysledovat na konkrétních příkladech skladeb, pokud si poslechneme 

skladby napříč tvorbou právě zmíněných skladatelů: u Vareseho se jedná například o "Ionization" 

či "Hyperprism" (20.léta 20. století), či "Poeme Electronique" (1958), Schaefferovu "Etude oux 

chemins de fer" (1948), či Stockhausenovy skladby jako "Etude"(1952) nebo "Gesang der 

Jünglinge" (1956).         

 Myšlenky, které Schaeffer shrnul ve svém díle o původu elektronizace hudby a vzniku 

musique concréte, jsou vlastně prvopočáteční filosofií veškeré hudební neakustické produkce. 

Když v roce 1949 jeho experimenty se synteticky vytvořenou a nahrávanou hudbou, zapisovanou 

na elektronická média vrcholily, Schaeffer vydal následující prohlášení: "Když jsem navrhnul 

                                                           
11

Schaeffer, Pierre. (1952), A la recherche d’une musique concrète, s. 14 
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termín 'musique concréte' mým záměrem (...)bylo upozornit na protiklad způsobu, jakým se 

většinou ubírá skládání hudby. Místo zaznamenávání hudebních nápadů na notové papíry pomocí 

hudebních symbolů a svěření realizace skladby notoricky známým instrumentům, bylo úkolem 

sesbírat konkrétní zvuky bez ohledu na jejich původ a abstrahovat jejich muzikální hodnotu, kterou 

mohou potencionálně obsahovat". Struktura musique concréte se také ubírala nevšedními 

cestami co se týče struktury: klasické pravidla rytmu, taktu, harmonie a melodie nebyla 

dodržována. Tímto směrem se hudba ubírala od hudby akustické jak jí známe, přes formu 

elektroakustickou, kde byly zvuky derivovány ze skutečných nástrojů a doplněny například 

syntetizátory, nebo nahrány elektronicky a použity ze záznamu, či různě elektronicky upravené, až 

po tzv. "akusmatickou hudbu", což je termín poprvé použit opět Schaefferem a definuje skoro 

výhradně veškerou dnešní produkci. Pojem akusmatický je odvozen od francouzského slova 

acousmatique, které má svůj původ v řeckém slově akousmatikoi(posluchači) , které se originálně 

poprvé použilo v souvislosti s žáky filosofa Pythagora, kteří byli kvůli pokusu, kterým si Pythagoras 

ověřoval studijní techniky, nuceni sedět v naprosté tichosti a přednášející uskutečňoval lekci přes 

závěs nebo zástěnu, čímž se mělo zvýšit soustředění na obsah sdělení a ne na jeho formu. 

 

Obrázek 8: Pierre Schaeffer pracující s fonogenem, jedním z jeho autorských přístrojů ve svém studiu, circa 1948, 
snímek pořízen francouzským fotografem Sergejem Lidem© 

  Akusmatické hudba jak ji chápe Schaeffer je tedy zvuk, který slyšíme bez toho abychom 

viděli jeho skutečného původce. Hudba vychází z zpoza "závěsu" reproduktoru a my se 

soustředíme pouze na to, co z něj vychází, ne na reproduktor samotný. Dle Husserlova konceptu 

redukce a teorie fenomenologie máme tendenci si domýšlet to, co slyšíme dle vizuálního 

kontextu. Pokud v orchestru zahlédneme křídlo houslistů, které jsme ve skladbě neslyšeli, 

začneme tóny houslí slyšet, nebo si myslíme, že houslovou linku slyšíme. Od tohoto se měla 
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musique concréte oprostit a soustředit se pouze na vnímání zvuků. Jelikož se od té doby percepce 

hudby velmi změnila a dnes nás existence syntetických, či různých nahraných nehudebních zvuků 

ve skladbě nepřekvapuje, termín musique conréte se v tomto smyslu použít nedá, naopak, jsme 

zvyklí ve valné většině na hudbu pouze reprodukovanou, nežli "živou", ovšem v době, kdy vznikal 

industriál se na této filosofii stále stavělo, i když industrialisté počítali s konotacemi, které zvuky 

měli v posluchači vyvolat, tudíž s domyšlením původu a vizualizace věci. Na konkrétním příkladu je 

to třeba rytmická linka vytvořená kovovými traverzami, která asi v každém člověku vyvolá určitou 

představu těžkého kovového objektu, která se může následně abstrahovat v posluchačově mysli 

do pojmů jako je technika, syrovost, drsnost a primitivní energie, či vizualizace místa původu, jako 

je tovární hala.  Pojem industriál se v průběhu let od svého vzniku po současnost proměňoval 

podle vlivů a svého vlastního vnitřního vývoje, kdy se s novými generacemi a technickými 

možnostmi rozšiřovalo pole jeho působnosti. Pokud bychom ho posuzovali podle interpretace 

Conrada Schnitzlera, jednoho z jeho duchovních otců, podle kterého „industriální je všechna 

hudba, která vychází z reproduktorů“, muselo by pojmenování industriál stát nad veškerou 

hudbou, kterou jsme kdy poslouchali ze záznamu, včetně populární nebo vážné. Toto 

pojmenování je logické, neboť vyjadřuje reprodukovatenost hudby skrze průmyslový prostředek, 

ale v této práci je klíčová definice určitého hudebního stylu, kterou vytvořili sami jeho tvůrci, a ze 

které se rozvíjely definice další. Jak už bylo řečeno dříve, hudební formace, která si dělá nárok na 

definici a založení stylu byli Throbbing Gristle a příbuzné projekty, prvotní význam termínu 

industriál(ní) byl tedy po právu vykládán v duchu jejich hudební produkce a techniky. Postupem 

času, se vznikem a nabalováním nových projektů, dostal pojem nové konotace a termínem 

industriál se označovaly i kapely, které přímo nevycházely, ani nebyly inspirovány tvorbou 

Throbbing Gristle či Cabaret Voltaire, ale sdílely s nimi stejnou ideologii, formální znaky hudby a 

tvůrčí techniky, proto bylo třeba upravit pojem do současné podoby. Mnoho lidí dnes chápe 

industriál a označení industriální jako metaforu pro odosobnění, cosi bez lidského faktoru, či 

dokonce nehumánnosti, což je jedna z definic, které se k pojmu dnes masově vžily. Je třeba však 

mít na paměti, že základní motivací hnutí soustředěného okolo Industrial Records nebylo jen 

vytvoření nové a neotřelé hudební formy nebo stylu, je třeba vidět ho jako odmítnutí diktátu 

hudebního průmyslu té doby proti tomu, jaká má hudba být (viz schlagermusic, zmíněná v 

kapitole Krautrock). Industriál by se proto v kontextu doby díky povaze své revolty dal zařadit na 

do stejného postavení jako punk, ovšem v sofistikovanější podobě. Jednu z nejucelenějších definic 

nabízí i hudební publicista Jakub "Zub" Vlček v časopise Rockové styly a směry v září roku 2010: 

"užší výklad chápe industriální hudbu jako produkt a obraz přetechnizované městské společnosti, 

především jejích průmyslových aglomerací. Ve valné většině je to primitivní elektronická hudba, 
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minimálně strukturovaná. Nezřídka pracuje s prostředky, blízkými konkrétní hudbě a minimalismu, 

dává však přednost syntetickým zvukům před zvuky přírodními".    

 Generace umělců, kteří se začali sdružovat po označením industrialisté, byla poháněna 

snahou reflektovat změny ve společnosti a upozornit na její 

nehezké jádro pod naleštěným povrchem pokrytectví a přetvářky, 

že morální a ekonomická krize, stejně tak jalový a falešný 

entuziasmus popové kultury jsou pouze iluze. Kromě hudby 

zasáhnul industriál do mnoha oblastí kultury, je jedním z jeho 

zásadních znaků, že je propojen s ostatními druhy umění: 

výtvarným, filmový, literárním a divadelním. Proto industrialisté 

upřednostňovali živé koncerty, které šly propojit s promítání či 

performancí před nahráváním dlouho hrajících nosičů nebo jiných 

záznamových médií. Zprostředkovatelem myšlenek, které chtěli 

dělit nebyla tedy jen "hradba" hluku, ale byla doplněna i sugestivním obrazovým materiálem, 

který se proměňoval jako se proměňovala technika. Umělci se nesdružovali do kapel, ale spíše do 

jakýchsi multimediálních organizací, protože výsledkem jejich tvorby nebyly jen čistě hudební 

výtvory, ale třeba i konceptuálně pojatá vydavatelská činnost, organizace výstav a stylizace svých 

mluvčích. Tímto kombinováním všech oblastí výtvarné kultury a sebeprezentace se industrialisté 

snažili "materializovat ideu", ale jak trefně poznamenal Chris Burden, anglický muzikolog "dnešní 

doba nedává šanci, aby otisk skutečnosti a její zpětná rekonstrukce byla ve svém obsahu celistvá, 

materializace probíhá v útržcích. Místo pevného systému vztahů přichází jen jeho malá část – čin, 

gesto, póza, akce.“(viz eJazz) Na základě tohoto řadí již zmíněný hudební publicista Josef Vlček 

industriál mezi konceptuální umění a přisuzuje mu roli avantgardy 70. století.12 Umělci industriálu 

také cíleně navazovali na odkazy stylů na počátku 20. století a jejich zálibu v performančním 

umění. U futuristů a konstruktivistů nalezneme společný zájem o průmyslový pokrok a 

industrializaci světa, industriál však stojí v opozici k jejich nekritické fetišizaci techniky. S dadaisty 

mají společný cíl najít estetiku tam, kde ostatní vidí prvotně jen nevzhlednost a šerednost, 

konvenční a zaběhlé hudební struktury a postupy nahrazují estetikou hluku a chaosu, aby tak 

"antihudbou" tvořili "antiumění". Se surrealisty je jim vlastní touha dobrat se autenticity skrze 

primitivismus, čerpají inspiraci z rytmů a rituálů primitivních civilizací, z animální prvotní síly, která 

má jednoznačnou hloubku sdělení. Není náhodou, že se surrealistické filmy často objevovaly jako 

doprovodné projekce koncertů, například u formace Cabaret Voltaire, která byla nejvýraznější 

představitelem směru ve smyslu propojování hudebních a divadelních technik. Významným 

                                                           
12

 VLČEK, Josef. Hudba na pomezí, s. 24 

Obrázek 9 Logo Industrial Records,    
web English Labels ©, WikiMedia 

free share 
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pozdějším zdrojem inspirace byla také americká umělecké sdružení Fluxus a Bauhaus, která v 60. 

letech 20. století bořila tabu performance některými svými syrovými a výstupy, při kterých snahu 

prolomení psychologických bariér a jakýsi moderní návrat k šamanismu a rituálům doprovázela 

živá či mrtvá zvířata, sebepoškozování a výrazný sexuální podtón. (viz Kopecký)  

 Obraz a podoba industriálu se vyvíjela a proměňovala a s dobou, ale základní idea hluku 

jako nového vyjádření byla všem obdobím společná. Kultura hluku se stala nejvlastnějším 

aspektem tohoto období a všem jím inspirovaným. Jednoduché, ale právě díky technickému 

pokroku stvořené tónové generátory, syntetizátory zvuků, bicí automaty a elektrické kytary 

zapojené přes modulátory, které zdrsňovaly a měnily jejich zvuk téměř k nepoznání vytvářely 

neorganizovaný proud emocionálního hluku, valícího se na posluchače a díky úrovni na hranici s 

bolestí a kombinací s vizuálními zážitky se industrialisté snažili otevřít jakousi novou dimenzi 

vědomí a vnímání světa kolem sebe, ukázat jeho syrovou a příliš rychle se rozvíjející tvář.

 Odnoží, která na industriál navázala a přímo z něj těžila a která je důležitým 

pokračovatelem tradice ve smyslu užitých nástrojů a filosofie a více zrcadlí téma průmyslové 

architektury v hudbě je post-industriál. Soubory v něm sice nadále vycházely z elektronicky 

vytvořených zvuků a hluků, ale doplňovaly je ještě o elektronicky snímané zvuky nástrojů, 

symbolizující industriální dobu, jako byly např. sbíječky, pružiny, traverzy a různé kovové 

průmyslové předměty. Tyto využívali především jako rytmické struktury. Tento rys má post-

industriál společný s krautrockem, kdy například formace Can používala při koncertech i 

nahráváních vyřazené průmyslové nástroje, jako byla například míchačka, na kterou bubnovali, 

nebo kusy železného odpadu, které pouštěli na zem, či s nimi udeřovali o sebe.   

 Představitelé první vlny industriální hudby tvoří pestrá a nepřehledná směsice 

nejrůznějších evropských sdružení a projektů (v Americe sice vznikly projekty podobné industriálu 

a někteří publicisté je tak označuji, nicméně kolébka se stále nachází v Německu a Anglii, protože 

americká tvorba vycházela jednak z jiných historických podkladů a jednak z tvorby evropské), 

které svou činností tak trochu připomínaly sekty.Nicméně jako v každé vlně, ze které se později 

vytvořil styl existovalo několik prominentních představitelů a v následující kapitole budou 

rozebráni. 
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II.III. Throbbing Gristle 

           "Jejich poslání? Rozbít růžové brýle, kterými se společnost a jednotlivci chránili před drsnou realitou 

života, šokem jako druhem zábavy (nebo dokonce šokováním místo zábavy) ochromit lidi, kteří přijali 

televizní, zatraktivněné násilí a hrůzu jako realitu (syndrom „holocaustu jako mýdlové opery“), znovu obnovit 

pravdivou perspektivu a skutečnou bolest vrátit zpět jako součást utrpení.“ 

        Genesis P-Orridge 

 

Obrázek 10: Throbbing Gristle: zleva Genesis P-Orridge, Chris Carter, Cosey Fanni Tutti a Peter Christopherson, 
počátek 70. let, foto archiv České Televize 2010© 

 Jak již bylo zmíněno několikrát dříve, Throbbing Gristle neboli "tepající chrupavka" bylo 

seskupení přímo odpovědné za vznik industriálního hnutí a bylo nejvlivnějším souborem druhé 

poloviny 70. let 20. století společně s Cabaret Voltaire. Vznikli z původního uměleckého 

performančního souboru COUM Transmissions, založeného v anglickém městě Kingston upon 

Hull. Vystoupení byla převážně kombinací monologů a přednesů promlouvaných do koláže 

elektronicko-akustických zvuků a až oplzlých a opileckých motivů a "šaškáren" (viz Kopecký)se 

silným sexuálním a rituálním podtextem. Popularitu jim zajistila skandální umělecká show v 

londýnském klubu I.C.A. pod provokativním názvem Prostitution, po které se v roce 1976 

přeformovali a změnili si jméno na Throbbing Gristle, tato show jim zajistila nejen pozornost 

posluchačů, ale také policie a jistý anglický vysoký státní úředník se k němu vyjádřil jako k 

"troskám civilizace". Toto vystoupení bylo zároveň jejich debutem jako TG. V roce 1977 založili 

nahrávací společnost Industrial Records, která pomohla vydat alba nejedné začínající formací, jako 

napříklat Monte Cazzazy nebo spřízněným Cabaret Voltaire. Jako zakladatelé stylu založeném na 

reflexi průmyslových a přidružených sociálních změn ve společnosti členové skupiny používali 

zvuky továren a průmyslové výroby jako metaforu pro stav společnosti v druhé polovině 20. 
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století. Hlavní náplní jejich tvorby bylo komponování dlouhohrajících skladeb tvořených 

elektronickými zvuky a ruchy, které byly inspirovány skřípěním, syčením a údery pístů a jiných 

strojních součástí: celým továrním mikroorganismem, doplněné o automatického bubeníka, 

zvukové smyčky, skutečné nahrávky výkřiků na pozadí a zvuky jim podobné. Hlavní jádro souboru 

tvořili Genesis P-Orridge (skutečným jménem Neil Megson, basová kytara, housle, vokály, 

vibrafon), Cosey Fanni Tutti (s.n. Christine Newby, akustická i elektronická kytara, vokály), Peter 

"Sleazy" Christopherson (přízvisko Sleazy v překladu "slizák", slizký, vtíravý, nahrávky, nalezené 

zvuky, trubky, klavír, vibrafon, syntetizátory) a Chris Carter (syntetizátory, pásky s nahrávkami, 

elektronika).           

 Tvorbě hudebního hluku přikládali stejnou váhu jako vizuální stránce projektu, proto 

upřednostňovali živé performance, aby mohli zahalit nepřipravené publikum vlnami sugestivních  

a syrových zvuků, stejně tak jako znepokojujícím obrazovým materiálem, který zahrnoval 

pornografii, záběry z koncentračních táborů s podobné, včetně autorských filmů se sexuální či 

násilnou tématikou, což skupině vytvořilo notorickou reputaci. Jejich stanovená mise byla zabývat 

se temnými a obsesivními stránkami lidské povahy a upozorňovat na ně, než dělat co 

nejatraktivnější hudbu.  Jejich první manifest a album s názvem Second Annual Report, neboli 

"druhá výroční zpráva", které vydali roku 1977 je i zároveň jejich nejhodnotnějším počinem, 

formace se sice rozpadla už roku 1981 po rozchodu dvou hlavních protagonistů Cosey a Genesise 

P-Orridge, ale díky Industrial Records se do velké míry zachovala velká část jejich tvorby, včetně 

několika alb, které sestávají napůl ze záznamu živého koncertu a napůl ze studiové verze. "Druhou 

Výroční Zprávou" skupina skutečně shrnula a zkompletovala do nahrávek veškerou svojí činnost, 

která jinak probíhala pouze živě. Z dalších alb stojí za zmínku D.O.A. (1978), 20 Jazz Funk Greats 

(1979), kde se vyskytovaly prvky z free jazzové improvizace a funkové hudby, volně vypůjčené a 

zkombinované s drsnými motivy industriálu a právě takovou poezií a album Heathen Earth (1980), 

kde kapela stále více zapojovala rytmické vzorce a blížila se taneční hudbě. Po rozpadu v roce 

1981 se dali opět dohromady až v roce 2004, kdy vydali bleskové album TG Now a v roce 2007 

vydali jedno druhou část. Formace se poté opět rozpustila kvůli smrti 'Sleazyho' Christophersona, 

který byl, jak řekla Cosey, "hybnou silou za celým projektem". V roce 2011 se zbývající členové 

dohodli na re-edici všech stávajících alb a vydání nového experimentálního Desert Shore/Final 

Report, neboli "pouštní břeh/poslední zpráva", kde si přizvali mnoho současných umělců jako 

nových hlasů do svých skladeb, mezi nimi například Blixa Bargeld z Einstürzende Neubauten, či 

Antony Hegarthy z Antony and the Johnsons. V roce 2012 se zbývající Cosey a Carter rozhodli, že 

chtějí poslední album představit živě, jsou tedy aktivními umělci až k dnešnímu dni (červen 2013). 
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II.IV. Cabaret Voltaire 

 

Obrázek 11: Cabaret Voltaire: zleva Christopher R. Watson, Steven Mallinder a Richard H. Kirk, 1979, foto archiv 
České Televize 2010© 

 Další skupinou, jejíž existence byla klíčová pro formování stylu, byli přátelé a spojenci 

Throbbing Gristle - Cabaret Voltaire. Formace pocházející opět ze spojeného království, tentokrát 

z průmyslového Shettfieldu. Vycházeli z německé avantgardy Faust a Can, zmíněné v kapitole o 

krautrocku, či experimentů Briana Ena, která spolupracoval například s Nico. První i konečné 

složení tvořili Stephen Mallinder, Richard H. Kirk a Chris Watson a skupina se pojmenovala podle 

slavného nočního klubu v Zürichu, švýcarského rodište raných vlivů dadaismu, proto byly první 

vystoupení performance v dada stylu, doprovázené kombinací zvuků a rytmických vzorců 

puštěných z pásek a posbíraných konkrétních zvuků za doprovodu volných hlukových improvizací 

aktuálních nástrojů, ale CB se později vyvinuli v nejplodnější a nejdůležitější skupinu co se týče 

tvorby a ovlivňování stylů jako byl pop, taneční hudba, techno, dub, house a experimentální 

elektronická hudba. Svou vlastní hudbu dovedli téměř až v elektronickému industriálnímu rocku. 

Dále do sebe míchali prvky vážné hudby, disco, etnickou muziku (zvláště orientální) s využitím 

automatického bubeníka jako u Throbbing Gristle a později na konci 80. let stáli blízko EBM, 

neboli electronic body music.          

 Skupina vznikla v roce 1973 a široce experimentovala s vytvářením a zpracováváním 

zvuků. Společně s již zmíněnými Throbbing Gristle se nejdříve stali proroky industriální hudby a po 

Faust a Residents povýšili nahrávací studio na hudební nástroj samotný. Díky jejich častým 

pozdějším proměnám a příklonů spíše k taneční elektronické hudbě se podceňuje jejich vliv na 

industriál a inspirace krautrockem, kapela přešla od čistě industriálních začátků po koketování s 

punkem a funkovými náměty až k housu konce 80. let a v letech 90. se jejich tvorba logicky 
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přiklonila k prouzkoumávání všech možností, které přinesla taneční revoluce. Od svého vzniku v 

roce 1973 se kapela dostala k prvnímu nahrávacímu kontraktu až v roce 1978 a od té doby 

můžeme sledovat veškeré přerody jejich stylu. Punkové a krautrockové vlivy přidaly jejich hudbě 

na tanečnosti a rytmu a v roce 1983 už je několik jejich singlů klubovými hity. Cabaret Voltaire 

svého času v propojení industriálních a tanečních podnětů předběhli dobu,a za to jim může celá 

budoucí scéna electronic body music vděčit. Až kapely jako např.  Ministry,Skinny Puppy nebo 

Clock DVA pak slavily s touto kombinací celosvětové úspěchy. 

II.V. Einstürzende Neubauten 

 

Obrázek 12: Einstürzende Neubauten cca 1. polovina 90. let, zleva N. U. Unruh, Mark Chung, Alexander Hacke, Blixa 
Bargeld a F. M. Einheit, foto archiv ČT© 

 

 Již v úvodu bylo zmíněno, že v industriální hudbě existovaly dva hlavní proudy: v prvním se 

zvuk vytvářel pomocí nástrojů, ať už elektronických či akustických a mutací jejich zvuků, 

nahrávkami hluků a hlasů upravených do nekonečné smyčky, druhý se opíral především o 

nehudební zdroje hluku, jako byly vrtačky, cirkulárky, betonové míchačky a různé tovární nástroje, 

čímž vzniká přímá spojitost s kapelami krautrocku. Throbbing Gristle a Cabaret Voltaire spadali z 

větší části pod definici prvního proudu, Einstürzende Neubauten jsou oproti nim prominentními 

představiteli proudu druhého.          

 Jejich název už předem prozrazuje, že spojení s kulturou industriálu je zřejmé, v překladu z 

němčiny znamená "bortící se novostavby". Jejich styl je jakási industriální verze dříve zmíněné 

musique concréte Pierra Schaeffera. Seskupení se zformovalo v roce 1980 v západním Belíně a 
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stálými členy byli a jsou Blixa Bargeld (pseudonym Blixa si 

vybral dle značky barevného popisovače), který stál v čele 

se zpěvem, klávesami a kytarou a byl zároveň jedním z 

hlavních skladatelů a frontmanem, jehož jméno, obličej a 

charakter je s kapelou nejvíc spojován. Dále mezi stálé členy 

patřili Alexander "van Borsig" Hacke (kytara, basová kytara, 

vokály), N. U. Unruh (bubny, perkuse, vokály), Mark Chung 

(basová kytara, vokály) Jochen Arbeit (kytara a vokály), 

Rudolf Moser (perkuse a vokály)a F. M. Einheit (perkuse, 

vokály) s tím, že když se řekne bubny a perkuse, myslí se většinou originální nástroje vyrobené 

členy. Kapela začala svou kariéru jako čistě industriální parta, hrající na elektrifikovaný průmyslový 

šrot, vybírající si na počátcích různé industriální prostory a tovární haly a posluchače zásobovala 

avantgardním mixem hřmotných upravených kytar, zpěvem hraničícím s poslouchatelností  a 

rytmickou sekcí sestavenou z už zmíněného stavebního materiálu a průmyslového odpadu, 

pracovních nástrojů i těžké mašinérie, často svařených a sestavených do originálních perkusních 

skulptur. Se vznikem v 8o. letech Einstürzende Neubauten sice vznikli až po hlavní vlně 

industriálního hudebního stylu, ale jsou zařazování po bok Cabaret Voltaire jako spojnice s 

pozdějším hnutím EBM - electronic body music. Ačkoli měli stejně jako Cabaret Voltaire zálibu v 

performamci, velmi se lišili v jejím obsahu i formě. Jak už bylo řečeno, většina kapel tohoto stylu v 

70. letech propojovala své vystoupení s hereckými akty, ale přednostně s promítáním fotografií a 

filmů, ať už z vlastní tvorby, či od osobností dada a surrealistického stylu, ke kterým vzhlíželi, 

oproti tomu koncerty EN byly spíše komorního charakteru, pokud se to v tomto žánru takto dá 

nazvat, bez zbytečných hereckých výkonů a ornamentů, výkonem byla jen "hudba" samotná a 

jako kulisy sloužily právě obskurní nástroje z průmyslových zbytků. Jako o druhu performance by 

se dalo mluvit při častých typických zakončeních koncertu, kdy se kapela promptně zbavila 

nástrojů tím, že je jednoduše na pódiu zničila a zanechala je i pódium v hromadě trosek. První LP 

debut v tomto duchu s příhodným názvem Kollaps z roku 1982 Jana Kománková z českého 

hudebního časopisu Rock & Pop hodnotí takto: „…pravděpodobně nebyli první skupinou, která 

,hrála' na železný šrot, plastové kanystry a natáčela v akusticky zcela netušených prostorech. Byli 

ovšem první partou, která tomu dala tvar: jakkoli šílený byl jejich skřípot, šramot a rachot, vždycky 

to nakonec byla opravdová písnička. Debutová deska Kollaps je tedy na jednu stranu naprosto 

šílená, na druhou ale zcela ,rozumná'. Je to, díky formě, jež jí neschází i díky divným, ale sdělným 

textům, opravdová výpověď a ne pouze zvukový experiment.“  Ale i oni během let svůj projev 

zcivilnili, od téměř punkového zjevu se umírnili v oblékání i hudbě a přidali více rytmických a 

Obrázek 13: Blixa Bargeld, web Fleetwood 
Mac, hudební server, archiv © 
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tanečních prvků a posunuli se tedy z pozice, kdy o sobě dávali vědět ničením pódiového vybavení 

a s tím spojenými násilnostmi. Blixa Bargeld také na několik let převzal post kytaristy v kapele 

známého amerického hudebníka Nicka Cavea Bad Seeds, a s tvůrčími přestávkami dovedl svojí 

kapelu až do 90. let, kde na albech Ende Neu (1998) a Silence Is Sexy (2000) najdeme vedle skladeb 

s tvrdšími a nekompromisními rytmy i téměř lyrické, zamyšlené, melancholické, klasickými nástroji 

a decentními samply13 podložené písně. Na konkrétním příkladu jsou to třeba dvě populární 

skladby Sabrina a The Garden (Zahrada).       

 Dnes (červen 2013) už EN pódia a nástroje nerozbíjejí, vystoupení i povaha hudby 

samotné je mnohem sofistikovanější a už se skoro nesetkáme se "shluky hluku" a táhlými 

improvizovanými pasážemi, které kapela používala v začátcích. Formace je nyní v útlumu s tím, že 

se členové nadále stýkají a občas se vydají na malé koncertní turné, které je stále silným zážitkem. 

Ačkoli z osobní zkušenosti, po kontaktování Jochena Arbaita přes jeho webovou stránku na 

sociální síti Facebook© vím, že samotná skupina se nepovažuje a nepovažovala za industriální, či 

spíše nemají v oblibě toto označení, se přesto nevyhnou svému zařazení mezi prominentní 

industriální kapely ve všech hudebních přehledech.  

II.VI. The Young Gods 

 

Obrázek 14: The Young Gods, zleva Franz Trechler, Al Comet, Bernard Trontin, copyright L.Hini 2007 © 

 Skupina, o které pojednává tato kapitola je jedna z nejvlivnějších hudebních formací 

minulé i současné scény. I po více než 25 letech jsou stále aktivní a jejich odkaz lze nalézt v tvorbě 

mnoha jiných legendárních kapel. Je známým faktem, že co se týče hudebních inovací, zvukové 

                                                           
13

  z anglického slova sample, znamenající vzorek, zde použito ve smyslu úryvku nástroje či melodie 
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tvorby a objevování nových forem byli The Young Gods vždy minimálně o dvacet let dopředu, jako 

proroci zvuků a stylu, které od nich později přebírali jiní. Jistý švýcarský hudebník jménem Franz 

Trechler byl na počátku 80. let už znuděn konvenční rockovou muzikou, tzv. "novou vlnou", ačkoli 

měl klasické vzdělání na kytaru a byl excelentní hráč, instrument doslova odložil a začal se zajímat 

o nástroj zcela nový v tehdejším hudebním světě - sampler. Když se The Young Gods v roce 1985 

ve Švýcarsku (domově filosoficky spřízněných pionýrů avantgardy - dadaistů) dali dohromady, 

nebyl sampler zařízením, o kterém se mnoho mluvilo či vědělo. Nicméně, v roce 1986 získal 

sampler na globální oblibě v popkulturním světě, a okamžitě se stal oceňovaným i nesnášeným, 

protože umělcům dovolovat drancovat odkazy popové i rockové historie používáním jejich vzorků. 

Jak se domnívá Javet, autor biografie na webu The Young Gods, v rukou mnoha umělců byl 

sampler používán bez využití jeho futuristického potenciálu, hudebníci jen "citovali" ze klasických 

skladeb např. od Jamese Browna či Led Zeppelin jako by chtěli naznačit, že v rockové hudbě 

nezůstalo k objevení nic jiného, než donekonečna referovat ke jeho ztracené zlaté éře. Jelikož v 

každém článku či zmínce o TYG je zmiňován jejich radikální a originální přínos k hudbě, už to nám 

napoví, že jejich použití sampleru se odlišovalo od všech tehdejších postupů. Místo "oživování 

mrtvol rocku" přišli na způsob, jak ho transformovat, recyklovat a vnést do něj novou intenzitu, 

nový život. Historicky první sestavu tvořili Franz Trechler (vokály), Cesare Pizzi (sampler) a Frank 

Bagnoud (bubny) což bylo neslýchané díky skandálnímu minimu nástrojů a vlastně jen jednoho 

akustického. Hudba, která na první poslech zněla jako typický intenzivní rock, byla při bližším 

zkoumání produkt strojových smyček a umělých nástrojů a ne, jak by se zdálo, kytarových rifů. 

Toto byla nová, modernistická a brilantně syntetická verze rocku, schopná zvukových rozměrů a 

efektů neznámých tehdejším punkovým i metalovým kytaristům. Přínosem TYG do hudební 

historie bylo jen přetavovaní klasického rocku jak ho známe, ale i půjčování si motivů z vážné 

hudby, ale nikoli v banálním gestu jako například Deep Purple, kteří doufali, že na její pompéznosti 

a prestiži se přiživí i jejich skladba, ale místo líbivých sekvencí si vybírali spíše hlučnější momenty, 

které vypreparovali ze skladby a použili s hřmotným efektem. Toto vše s Treichlerovými 

odvážnými a nic neskrývajícími texty o přírodních živlech a univerzu vytvořilo hudbu, která 

nechtěla rock degradovat, ale spíše přetavit a zdeformovat a redefinovat jeho podstatu. 

 Ačkoli se nikdy neprezentovali jako industriální umělci ve smyslu kapel 70. let a celkově je 

těžké je stylově zařadit, jejich tvorba se jim blížila natolik, že začali být vyhledáváni posluchači 

žíznivými po novém stylu - tzv. industriální hudbě. Díky tomu se jim v roce 1992 podařil zasloužený 

průlom k popularitě, zvláště v Americe, zčásti zásluhou toho, že se rozhodli psát texty v angličtině 

místo dosavadní francouzštiny. V této době také kapelu opustili Cesare Pizzi a Frank Bagnoud a 

jako jejich náhrada se objevili Al Comet (pravým jménem Alain Monod) a Urs "Üse" Hiestand. 
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Povaha hudby se fundamentálně nezměnila, ale spíše zdrsněla. Sklady z tohoto období zní jako 

tradiční příklon k urbanistickému rocku, k "základnímu, olejem potřísněnému motorovému pulzu" 

(Javet), ale i příznivci rozsáhlejších strukturovaných pasáží si přijdou na svoje. V této době už The 

Young Gods performovali před tisícihlavým publikem i přes to, že podstatná složka jejich hudby 

byla elektronická, jedná se o skupinu, kde konfrontace tzv. na živo je nebývalým zážitkem s jiskřící 

atmosférou, která uhrane až jistým šamanismem nejen v rytmech samotných, ale i v působení 

členů kapely. Toto mohu potvrdit z pozice diváka, jelikož jsem měla tu čest shlédnout je už spíše v 

pozdním obdobím jejich tvorby, které však nepostrádalo nic ze syrové a energetické imprese, 

která schází mnoha o pár dekád mladším kapelám, mohu se pouze fantaskně domýšlet, jaký efekt 

by muselo mít jejich vystoupení ve vrcholné formě. Způsob, jakým si hudebníci hrají s vašimi 

smysly a vyvolávají ve vás potřebu tančit tribální tance je unikátní.     

 Po pohrávání si a spíše utváření veškerých alternativních stylů derivovaných z rocku se 

zájem TYG po druhé polovině 90. let obrátil ke stylu, který byl opět teprve v zárodcích - k 

ambientu. Nepřekvapí nás, že pokud v pojetí většiny umělců i hudebních nadšenců představuje 

ambient14 pouze hudbu svým způsobem meditační, ukolébavku nové doby či instrumentální 

táhlou skladbu vhodnou k pomalému usínání v loďce na vlnách malého rybníčku, pro TGY to byla 

výzva opět zbořit zažité konvence stylu a vytvořit svojí interpretaci. Místo klidu a pokoje přetavili 

žánr v hypervědomí a náhled do stinnějších stránek mysli a života.     

 Hlavním přínosem The Young Gods bylo a stále je, že v hudbě není třeba přijímat "mrtvá 

fakta" a ve smyčkách je kopírovat, ale jsou tu proto, abychom je mohli přetavit a zbavit je jejich 

předepsané povahy a zmanipulovat ke své představě. Industriální je na charakteru jejich hudby 

velmi podobně znějící barva hudby, přiklánějí se k syntetickému a ne k akustickému proud. Dalším 

společným rysem je modifikace zvuků klasických nástrojů k nepoznání a syrová energie, proudící z 

hudby a uhrančivá atmosféra. The Young Gods jsou, jak už bylo zmíněno, pionýři a prorokové 

budoucí hudby, není proto těžké najít v jejich tvorbě mnoho vlivů, ale naopak velmi těžké je je 

vymezit krabičkami definic. Jsou stále aktivní formací dodnes (červen 2013) a doufejme, že tomu 

tak ještě dlouho bude. 

 

 

 

                                                           
14

 z francouzského slova ambiant, znamenající prostředí, nežli na rytmus se zaměřuje na zvukové kvality a 
syntetizátorové zvukové plochy, pomocí kterých vytváří náladu a atmosféru, některé skladby mohou trvat i 
přes hodinu  
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III.I. Originální verze 

    I bid you a good day gentleman, 

let me introduce you to the background of my thesis, my crucial topic is industrial, but it is 
narrowed "only" to architecture and music scene, because my opinion is that industrial 
architecture is the most perfectly and specifically mirrored in music. All the philosophy of 
rawness, rough sounds and appearance, all the needlessness and magnificence of something 
which was ceased to use. The echoing silence. I would like to explore this interesting correlation in 
my thesis, I travelled a few areas and made pictures. I also collected all kind of material and 
information about this music period, but what I would value the most would be a genuine 
testimony of somebody who actually stood nearly at the beggining of this movement.  

                                 Thank you in advance if you choose to answer, even some of the questions. 

                                                                                                                   Františka Blažková 

 

Clue: bold font: question/ regular font: answer (Franz Trechler) 

     Concerning my crucial thought, I would like to ask you what influences or thoughts preceded 
the choosing of your name. Is it metaforical, or in fact very real imagery for you? 

 It is more philosophical. I think any human being is a young god. Our condition will never 
let us become a god. We all have a huge potential in us and we all aspire to something 
bigger than our condition on earth but we never get there. The status of god is for the 
gods not for the humans. This name was chosen after a „Swans“ song that came out on 
their E.P. called „I crawled“. 

     Where did you sense the strongest influence on your band, when you were just starting? 
Was there some book, band (singer) philosopher or art movement, that inspired you? Is there 
something, you would call a "driving force" of the project? 

 Bands like Einstürzende Neubauten, Foetus, The Swans were an inspiration. I was born in 
1961 and I got exposed to music very young so I liked the late sixties and seventies 
psychedelic bands a lot. In the Young Gods you can as well feel a punk energy: in the 
sound and in the atttitude: „let’s do rock music without a guitar, let’s do it our way, let’s 
experiement“. Another swiss band was very influential: Yello. Like usthey used the 
technique of collage: collage of music materials from different times and different parts of 
the world. They were not at all industrial but I really liked their vision. 

     Speaking about inspiring forces, how do you perceive your choices and style from your 
nowadays perspective? Are there some changes, you would do, if you knew then what you do 
know now? 

 No, I think any path done with the heart is a good path. 
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      You used to make gigs in abandoned industral halls, what was so tempting about this 
spaces? 

 You have to put it back into context: at this time there were very few places a young band 
could play so we would occupy a place to give what we called „concert sauvages“ wich 
approximately means „pirate gigs“, gigs without authorisations and sometimes the police 
would come, sometimes they were to afraid to. So we loved to play old abandoned 
industrial halls or houses just to show the authorities that there was a youth with a need 
for this culture to exist and therefore a need for places. 

      At that time music wasn't standing solely on its own, musical act was combined with the-
atrical aspects and performance, movie clips were also used. How important was the 
performance aspect for you then and nowadays? 

 Personally I like to keep it simple when we played live: a power trio, a good sound system 
and some lights. No big show. The raw energy of the band gets to the people and the 
music is the message. We are not on stage to play an act, we are there to find a language 
and pass it on. There is poetry in simplicity. This is still important to us nowadays. 

      Did you feel, that music like this is needed, because it was just correspondig with the 
atmosphere of that time? 

 I did not really ask myself the question. I had to do it. 

      What is your attitude towards industrial architecture? Could you describe your feelings or 
liking in one sentence? 

 I use to be fascinated by it, specially old buildings. I could see the decline of the civilisation 
in it, the massive dream of capitalism attacked by the rust.  

      Imagine, you are in this place (picture below text)15. What is the first asociation, imagery or 
words, that comes to your mind? Anything, nothing is irrelevant,. 

 Obsolete. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
15

  viz konec české verze překladu, strana 44-45 
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III.II. Překlad 

 Přeji Vám pěkný den, 

    ráda bych Vás seznámila s pozadím své bakalářské práce, mé stěžejní téma je industriál, ale jako 
velmi široké téma je zde zúženo "pouze" na architekturu a hudební scénu, protože dle mého 
názoru je industriální architektura a její atmosféra nejlépe a specificky zrcadlena právě v hudbě.  
Veškerá filosofie syrovosti, drsné tóny a vzhled, všechen ten pocit nepotřebnosti a velkolepost 
něčeho, co přestalo být užitečné před dekádami. Ozvěny ticha. Ráda bych ve své práci 
prozkoumala tuto zajímavou korelaci a rozebrala všechny spojitosti těchto dvou témat. Navštívila 
jsem několik oblastí a pořídila fotografie, samozřejmě jsem shromáždila veškeré dostupné 
informace o této architektonické i hudební periodě, ale osobně největší výpovědní hodnotu by 
pro mě mělo autentické svědectví někoho, kdo skutečně stál u zrodu a vzniku tohoto hnutí. 

   Předem Vám děkuji pokud si zvolíte odpovědět i je na některé z otázek. 

        Františka Blažková 

 

Legenda: tučný font: otázky/obyčejný font: odpovědi (Franz Trechler) 

     Co se týče mé stěžejní myšlenky, ráda bych se Vás zeptala, jaké vlivy či inspirace předcházely 
zvolení názvu Vaší kapely, jedná se o metaforické pojmenování, nebo je to pro Vás velmi 
realistická představa? (Pozn. aut. - The Young Gods znamená v překladu"mladí bohové")  

 Je to více filosofická záležitost. Domnívám se, že jakákoli lidská bytost je mladý bůh. Náš 
fyzický stav nám ale nikdy nedovolí stát se bohy. Všichni v sobě máme obrovský potenciál 
a všichni aspirujeme k něčemu většímu, než předurčil tento náš stav na zemi, ale nikdy se 
tam nedostaneme. Status boha je určen pro bohy a nikoli pro lidské pokolení. 
Pojmenovali jsme se podle skladby kapely "Swans", která vyšla na jejich EP "I crawled". 

     Kde jste pociťoval největší vliv na Vaši kapelu když jste byli na samém začátku? Existovala 
nějaká kniha, skupina (zpěvák), filosof či umělecké hnutí, které vás inspirovalo? Bylo zde něco, 
co by jste pojmenoval "hnací silou" vašeho projektu? 

 Kapely jako Einstürzende Neubauten, Foetus, The Swans byli naší nspirací. Já se narodil 
roku 1961 a byl jsem od útlého věku vystaven hudbě, což vyústilo v mojí oblibu 
psychedeických kapel z 60. a 70. let. V The Young Gods můžete také zřetelně cítit 
punkovou energii; ve zvuku i v přístupu: "pojďme dělat rockovou muziku bez kytar, 
pojďme to udělat po našem, pojďme experimntovat". Další švýcarská kapela měla velký 
vliv: Yello. Jako my používali techniku koláže: koláže hudebních materiálů z různých dob a 
různých částí světa. Nebyli ani v nejmenším industriální kapela, ale jejich vize se mi velmi 
líbila. 

     Když mluvíme o inspirujících vlivech, jak vnímáte svá tehdejší rozhodnutí a volby stylů z 
dnešní perspektivy? Víte o něčem, co byste změnili, kdyby jste věděl to, co víte dnes? 

 Ne, domnívám se, že každá cesta vykonaná srdcem je dobrá cesta. 
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     Vaše vystoupení se někdy odehrávala v opuštěných industriálních halách, co bylo tak lákavé 
na takovýchto prostorách? 

 Je třeba vsadit to do kontextu: v té době bylo velmi málo míst, kde mladé kapely mohly 
hrát, takže jsme obsadili místo abychom odehráli tak zvané "concert sauvages", což 
přibližně znamená "pirátský koncert" (Pozn. aut. nelegální vystoupení), koncert bez 
povolení a někdy police přišla a někdy se příliš obávali. Milovali jsme hrát v opuštěných 
industriálních halách či domech jen abychom ukázali, že existují mladí s potřebou pro 
kulturu a tím pádem i touhou po místech. 

     V té době hudba nestála jsem sama o sobě, vystoupení bylo kombinováno s divadelními 
aspekty a performancí, také se používalo promítání filmů. Jak důležitý byl pro vás aspekt 
performance dříve a dnes? 

 Já osobně mám rád na koncertě věci jednoduše: silné trio muzikantů, dobrý zvukový 
systém a nějaké světla. Žádná velká show. Syrová energie kapely a dostane k posluchačům 
a hudba je tou zprávou. Nejsme na pódiu abychom sehráli vystoupení, jsme tam abychom 
našli společný jazyk a předali ho dál. V jednoduchosti je poezie. To je pro nás stále důležité 
i dnes. 

     Měl jste pocit, že takováto hudba je potřeba, protože korespondovala s atmosférou doby? 

 V té době jsem se na podobné otázky neptal. Prostě jsem to musel udělat. 

     Jaký je Váš názor na industriální architekturu? Můžete popsat vaše pocity či zalíbení v jedné 
větě? 

 Býval jsem jí fascinován, speciálně starými budovami. Viděl jsem v nich odmítnutí 
civilizace, masivní sen kapitalismu, na který zaútočila rez. 

     Představte si, že jste na tomto místě (obrázky pod textem). Jaká je první asociace, obraz nebo 
slovo, které Vám přijde na mysl? Cokoli, nic není irelevantní. 

 Překonané. 

 



45 
 

 

 

Obrázek 15 předchozí tři fotografie jsou autorským počinem autorky této práce, jsou obsaženy i v obrazové příloze 
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IV.I. Úvod, cíle 

 V samotném úvodu této práce bylo zmíněno, že za jednu z důležitých částí zpracování 

tématu považuji nejen ověřené a historické prameny, ale také svědecké výpovědi a názory 

nezasvěcené mysli. Prvek dětského diváka jsem se rozhodla zapojit právě z tohoto důvodu, 

protože jistou logiku věcí nacházejících se kolem nás získáváme až kognitivně a empiricky v 

průběhu života a záležitosti, které nám v dospělosti přijdou samozřejmé a jejich původ je nám 

znám jsou pro děti předmětem mnohých fantazií a dohadů. Přirozeně mě tedy zajímala 

konfrontace dětské představivosti s fenoménem industriálu, konkrétně industriální architektury, 

jelikož dle mého názoru hudba tohoto rázu je příliš abstraktní a komplexní ve své formě a bylo by 

složité nechat dětského posluchače hodnotit cokoli na základě sluchového dojmu, bez předchozí , 

alespoň povrchní znalosti historie hudby.        

 Dotazníky jsem založila na autorských fotografiích, které jsem pořídila v Ostravě, v 

průmyslové oblasti Dolních Vítkovic. Z původního věkového omezení jsem ustoupila, protože jsem 

si uvědomila, že toto téma je natolik specifické a je víceméně dílem náhody, umístění rodného 

města či zaměstnání a zájmu rodičů, zda se o něm dítě cokoli dozví, není to tedy přímo závislé na 

věku. Fenomén opuštěného a nepotřebného je velmi komplexní a nejdříve je třeba pochopit jak 

se věci dostaly do současného stavu, což souvisí s historickým vývojem a pokrokem, o kterém děti 

získávají povědomí až kolem druhého stupně základní školy.Ačkoli otázka "proč?" je spíše dětským 

stereotypem, u témat tohoto typu se na ní ptají dospělí. A tak spíše než abych zkoumala, zda dítě 

ví či tuší, co se nalézá na obrázku, rozhodla jsem se zjistit co si subjektivně myslí, že by to mohlo 

být a čemu objekt slouží/sloužil. Díky našim zaběhlým sociokulturním představám se již občas 

nedokážeme přenést přes nabytý význam a funkci pojmu či věci a automaticky je zařazujeme do 

kategorií, do které jsme si jisti, že patří. Jelikož dětský pozorovatel si tyto střípky zatím pouze sbírá 

a skládá dle uvážení, díky nedostatku informací a malé podpoře fakty si občas obsahy a významy 

domýšlí dle dostupných vědomostí. Tyto originální spojitosti jsou s věkem a dospíváním postupně 

ve většině případů vymazávány a místo fantazie nastoupí řád logiky. Mým cílem bylo zjistit jaké 

asociace mohou mé fotografie a otázky vyvolat v mysli, která se s něčím podobným nikdy 

nesetkala a zároveň si všimnout prvních náznaků logiky či relevantních informací.   

 Rozhodla jsem se oslovit známé s ratolestmi oproti původnímu plánu domluvy se základní 

uměleckou školou a zadání úkolu některým žákům, kteří by měli zájem. Hlavní důvody byly dva: v 

klidu a známém prostředí domova by dítě nemuselo pociťovat, že je zkoušeno či testováno a bude 

se vyjadřovat přirozeněji a volněji a druhým důvodem byla zpětná vazba od mých známých - 

rodičů. Při debatě o společném zpracovávání dotazníku jsem dostala ještě několik drobných 
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informací, které ovšem dokreslují povahu dětí i jejich odpovědí.    

 Vždy jsem zaslala dotazník a sérii fotografií (viz obrazová příloha) a instrukce jak 

postupovat. Následnými výtvarnými úkoly jsem se posléze nechala inspirovat k počítačovým 

úpravám fotografií, aby odpovídaly úpravám a návrhům dětí.  
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VI.II. Vyplněné dotazníky 

 Na úvod každého dotazníku jsem sepsala instrukce pro dohlížejícího dospělého: 

o Instrukce: nejdříve si s dítětem projděte přiložené obrázky, pozorně si je prohlížejte a 
zkoumejte, potom přistupte k úkolu. Upozorňuji, že součástí úkolu bude jeden z obrázků 
vytisknout, vytvořit na něm úkol, nebo pokud vaše dítě umí v MS Malování, či jiném 
programu, stačí poslat zpátky upravený .jpeg soubor. Dotazník je možno vyplňovat s 
dětmi a rovnou ho psát do formuláře na PC, nebo si ho vytisknout a nechat vyplnit dítěti. 

Na konci každého dotazníku byla specifikace výtvarného úkolu: 

o Výtvarný úkol: vyber si jeden obrázek a libovolnou technikou ho uprav k lepšímu. Klidně i 
pastelkami, vodovkami, čímkoli oblíbeným. Přemýšlej, co by ho vylepšilo? Jak by se dala 
změnit povaha místa? Schází na obrázku barvy, nebo by měl zůstat takový, jaký je? Zahraj 
si na architekta a navrhni zlepšení. 

Následovala série otázek: 

o Co vidíš na obrázku? Myslíš, že je to dům? A pokud ano, jaký, mohli by tam bydlet lidé? 

o Pokud to není stavba k bydlení, k čemu myslíš, že slouží? 

o Jaký pět prvních slov tě napadne, když se podíváš na obrázek? Jakýchkoli, dlouho 

nepřemýšlej. 

o Když ti prozradím (pokud jsi to už neuhodl/a), že se jedná o továrnu, co myslíš, že by se 

tam, mohlo vyrábět? 

o Připadají ti místa na obrázku něčím zajímavá? Jaký je tvůj názor líbí/nelíbí?  

o Vypadá místo živě/opuštěně nebo smutně/ vesele? 

Na konec se dotazovaný měl podepsat, přičemž stačilo křestní jméno a věk. 
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Dotazník č. 1 

Jméno: Ferdík    Věk: 5 let a 11 měsíců 

Legenda: tučný font: otázky/šedý font: odpovědi 

 

Co vidíš na obrázku? Myslíš, že je to dům? A pokud ano, jaký? Mohli by tam bydlet lidé? 

 Továrna po zemětřesení/né, nemyslim/bezdomovci? nebo nějaký vězení 

Pokud to není stavba k bydlení, k čemu myslíš, že slouží? 

 slouží k vězení 

Jakých pět prvních slov tě napadne, když se podíváš na obrázek? Jakýchkoli, dlouho 

nepřemýšlej. 

 obr (obří komín)/most nad vodu/pavučina/kancelář/starý tobogán 

Když ti prozradím (pokud jsi to už neuhodl/a), že se jedná o továrnu, co myslíš, že by se tam, 

mohlo vyrábět? 

 myslím, že se tam vyráběly tužky 

Připadají ti místa na obrázku něčím zajímavá? Jaký je tvůj názor líbí/nelíbí?  

 některá místa se mi líbí (hlavní věž, dlouhá roura, mosty mezi domy) 

Vypadá místo živě/opuštěně nebo smutně/ vesele? 

 opuštěně a smutně (na poslední chvíli rozhodnuto, že smutně nevypadá)16 

Výtvarná část úkolu k dotazníku č.1 na straně ???, původní fotografie k porovnání na straně ??? a 

upravená fotografie na straně ??? v obrazové příloze 

                                                           
16

  smutně v textu přeškrtnuto, v závorce je poznámka od matky 
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Dotazník č. 2 

Jméno: Honzík   Věk: 7let 

Legenda: tučný font: otázky/šedý font: odpovědi 

 

Co vidíš na obrázku? Myslíš, že je to dům? A pokud ano, jaký? Mohli by tam bydlet lidé? 

 je to továrna, není to dům 

Pokud to není stavba k bydlení, k čemu myslíš, že slouží? 

 lidem, můžou dávat do kotle uhlí, může se tam něco vyrábět 

Jakých pět prvních slov tě napadne, když se podíváš na obrázek? Jakýchkoli, dlouho 

nepřemýšlej. 

 komíny oranžové, rámy oken žluté 

Když ti prozradím (pokud jsi to už neuhodl/a), že se jedná o továrnu, co myslíš, že by se tam, 

mohlo vyrábět? 

 auta 

Připadají ti místa na obrázku něčím zajímavá? Jaký je tvůj názor líbí/nelíbí?  

 kotle jsou divný 

Vypadá místo živě/opuštěně nebo smutně/ vesele? 

 opuštěné a smutné 

Výtvarná část úkolu k dotazníku č.2 na straně ???, původní fotografie k porovnání na straně ??? a 

upravená fotografie na straně ??? v obrazové příloze 
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VI. III. Shrnutí faktů, reflexe 

 Ačkoli máme k dispozici odpovědi pouze od dvou respondentů lze i v tomto případě 

vysledovat úroveň znalostí podle věku. Zatímco skoro šestiletý Ferda není s tématem nejspíše tolik 

obeznámen a nemá o něm takové povědomí, sedmiletý Honzík už má jasnější představu, k čemu 

by industriální budovy mohly sloužit. Zatímco Ferdík používá velké množství fantazie k dedukci 

historie budov (továrna po zemětřesení) 17 a nepřemýšlí nad tím, že by se mohla do tohoto stavu 

dostat přirozenou deteriorací a hádá podle jejího stavu a vzezření, že by se mohlo jednat i o 

vězení či že v ní bydlí nějaký zvláštní sociální skupina (bezdomovci)18, Honzík je si zcela jistý a 

odhaduje stavbu na továrnu, bez dalších možností. Také racionálněji přemýšlí v otázce druhé, 

která se týká účelu budovy, kde píše, že lidé mohou dávat uhlí do kotle a může se tam něco 

vyrábět19, čímž je velmi blízko původnímu účelu. Ferdík se drží představy vězení a také se snaží na 

místě najít nějaké prvky zábavy, viz když v otázce o asociacích na pět slov přirovnává staré roury k 

tobogánu.            

 V otázce na výrobky, které mohla továrna produkovat je opět Honzík blíže realitě se svým 

odhadem aut, ale dovolím si dedukovat, že Ferdíka vedlo k tvrzení, že budova sloužila k výrobě 

tužek jeho rodné město: v Českých Budějovicích, ležících v Jihočeském kraji, se nachází továrna 

Kooh-i-Noor, která se vyznačuje podobnými propojovacími chodbami mezi halami, takže využil 

svých empirických základů k odhadu, což ukazuje na silnou vizuální paměť.    

 Další zajímavá fakta se ukazují při srovnávání návrhů. U Ferdíka se jasně ukazuje, že 

celkovou atmosféru místa mi silně dotváří i počasí a přítomnost lidí, tedy to skoro vypadá, že 

každé místo může být příjemné, pokud svítí slunce a je zde dostatek přátel, či je místo pouze živé, 

čili se zajímá o celkovou atmosféru místa, kterou přetváří ke svému obrazu. Když jsem tento fakt 

komentovala jeho mamince, bylo mi řečeno, že mu stačí ke štěstí jednoduché radosti a že není 

třeba věci dle jeho názoru zbytečně komplikovat, což se v kresbičce odráží. Honzík na druhé straně 

atmosféru ani počasí v potaz nebere. I z odpovědí si můžeme všimnout, že bude velmi 

pragmatického založení a z kresby to vypadá, že aplikuje jakési vzorce, které člověk postupně 

získává. Na konkrétním příkladu mám na mysli jen designové řešení pomocí barev. V dotazníku 

odpověděl, že místo působí opuštěně a smutně, použil tedy na geometrické prvky žlutou a 

oranžovou na zvýraznění: obě barvy mají obecný status veselosti a dobré nálady, či oživení. 

Aplikuje je automaticky a nedokončenými částmi dal najevo, že se vše má pouze opakovat ve 

                                                           
17

  viz Dotazník č.1, strana 52 
18

  viz pozn. pod čarou 17 
19

 viz Dotazník č.2 
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vzorci a není třeba teda kresbu dokončovat či vybarvovat celou plochu.20   

 Fakta, která můžeme z dotazníků alespoň částečně odvodit ukazují, že čím mladší dítě, tím 

se staví k tomuto tématu s větší fantazií. Na podložení tohoto tvrzení bychom potřebovali více 

respondentů, ale i při logické dedukci se dá usoudit, že mladší děti se s tímto tématem moc 

nesetkávají, protože nespadá do jejich oblasti zájmu, pokud tedy nebydlí přímo v nějaké 

průmyslové oblasti. Také koncept opuštěného a ponechaného napospas z důvodu nevyužití je 

něco nového a hůře zpracovatelného. Bylo by jistě zajímavé tento koncept dále rozvést. 

 Ve výtvarné části jsem se zabývala bitmapovou a vektorovou úpravou fotografií, které 

upravovaly děti za použití programů Corel Draw 11 a Adobe Photoshop 7. Vycházela jsem z 

barevných a kompozičních návrhů i z toho, jak na mě celkově dílo působilo. Jak už jsem dříve 

zmínila, Ferdík se zaměřil především na slunečnou atmosféru, tudíž jsem měla pocit, že jí v úpravě 

zdorůraznit.21 U druhého díla převládala strohost a jasný záměr automaticky vyplnit plochy 

veselými barvami, inspirovala jsem se tedy stejnou vizualitou.22 Při práci jsem se inspirovala i 

přímými prvky, obsaženými v kresbách, ale zároveň jsem provedla lehké úpravy podle svých 

dojmů z díla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 viz sekce Obrazové přílohy, I.II. Dotazník č. 2 
21

 viz sekce Obrazové přílohy, I.I. Dotazník č.1 
22

 viz sekce Obrazové přílohy, II.II. Vizualizace č.2 
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