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Abstrakt 

 Předkládaná diplomová práce Samizdat v informační době: Jak ovlivnil Web 2. 0 

kulturu fanzinů si dává za cíl vyzkoumat, jakým způsobem se proměnila produkce hudebních 

fanzinů, tedy neoficiálních časopisů vydávaných svými tvůrci na vlastní pěst, s příchodem 

nových médií. Z teoretického hlediska se práce zabývá historií fanzinové tvorby a koncepty 

alternativních médií potřebnými pro zhodnocení současného stavu. Stejně tak je v teoretické 

části věnován prostor praktikám fanoušků, tedy nejvýraznějších představitelů aktivních 

publik, které jsou velice užitečné nejenom pro popis motivací stojících za produkcí fanzinů, 

ale i pro pochopení povahy mediální komunikace v kyberprostoru, kde se stírají hranice mezi 

producentem a konzumentem mediálních sdělení. Hlavní část práce se soustředí na analýzu 

rozhovorů s deseti informátory z řad tuzemských předinternetových tvůrců fanzinů i z řad 

těch současných, uvyklých síťové komunikaci. Z popsaných diskurzivních vzorců je pak 

možné vysledovat, že tradiční fanzinová tvorba a online prostředí jsou dva oddělené světy, 

které o sobě vzájemně vědí, ale autoři fanzinů se snaží střežit své hranice. Chtějí své výtvory 

uchránit před internetem, i když do virtuálního terénu často vstupují pro inspiraci nebo jej 

využívají jako distribuční nástroj. Vyvstává tak otázka, co je k takovému přístupu motivuje.  

 

Abstract 

 The thesis aims to explore changes in the production of music fanzines brought about 

by the advent of new media. Fanzines are defined as nonofficial magazines published 

independently in compliance with the code of DIY ethics. The theoretical part of this work 

focuses on the history of fanzine production as well as on concepts of alternative media, 

which is necessary in order to examine the current state of the aforementioned alternative 

media sphere. Furthermore, the theoretical part describes fans’ behaviour, as they are the most 



prominent representatives of active audiences. This behaviour is a key to understanding the 

motivation behind fanzine production as well as the nature of media communication in the 

cyberspace, where boundaries between producers and consumers of media messages 

disappear. The main part of this work analyses interviews with ten figures from the Czech 

community of both pre-internet authors and those of post-internet era, the latter being used to 

internet communication. Described discursive patterns reveal the existence of two separate 

worlds: traditional fanzine community and online environment, coexisting in mutual 

awareness. Yet the former strives to guard its boundaries, protecting its products from the 

internet, albeit oftentimes entering the virtual space in search for inspiration or using the 

internet as a tool for distribution. Ultimately, a question arises: what motivates such 

behaviour. 
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1. Úvod 

 Už léta se pod tlakem informačních technologií, které dominují mediální sféře, hovoří 

o zániku tištěných médií, až se člověk diví, kolik časopisů a dalších tiskovin stále najdeme na 

pultech trafik. Některé tam ale v žádném případě nenajdeme. Pod povrchem dominantního 

paradigmatu, ve kterém se pohybují masová média, se v rámci paradigmatu alternativního 

rozprostírá rozsáhlá síť nezávislých tištěných časopisů, známých jako fanziny neboli 

fanouškovské magazíny. Ty se podle nejjednodušší definice dají charakterizovat jako 

„nekomerční, neprofesionální, nízkonákladové časopisy, který produkují, publikují a 

distribuují sami tvůrci“ (Duncombe, 1997: 10). Kosmos nezávislého tisku má zůstat pro 

většinového čtenáře navždy ukrytý. 

 

Ze samotné definice je zjevné, že se tvůrci chtějí vymanit ze sevření tržního modelu 

médií a ukrýt se do světa, charakterizovaného ne pasivitou a soupeřivostí, ale spoluúčastí a 

solidaritou – ten mediální teoretik Denis McQuail připsal ke čtyřem teoriím tisku jako model 

demokraticko-participační. Na rozdíl od tržního modelu vyzývá všechny konzumenty 

mediálních sdělení k participaci, vytrhává je ze zažité pasivity a povzbuzuje je k aktivní 

tvorbě významů – jde tedy o opak jednosměrné komunikace vlastní masovým médií. „Model 

odmítá univerzální racionalitu a ideály byrokraticko-profesní zručnosti a účinnosti. 

Zdůrazňuje práva subkultur na jejich partikulární hodnoty a podporuje porozumění mezi 

lidmi a skutečný smysl pro sounáležitost“ (McQuail (McQuail, 2009: 198). Tito konzumenti 

nechápou kulturu reprodukovanou masovými médii jako něco finálního anebo nadřazeného, 

hrají si s ní a ze střípků masové kultury si skládají svou verzi té oficiální, nebo raději si ve 

stínu dominantních sdělovacích prostředků vytvářejí kulturu vlastní. Tímto ideálním 

konzumentem mediálních sdělení je fanoušek, nejčastěji sci-fi literatury, komiksů nebo 

hudby.  

 

Na základě hierarchie a rutin fanouškovských komunit rozvedl mediální teoretik 

Henry Jenkins svůj koncept „participativní kultury“. „Fanouškovské komunity svoje členství 

definovaly již tradičně spíš skrze duševní spřízněnost než lokálně. Fandomy byly virtuálními 

komunitami ještě před příchodem počítačové komunikace“ (Jenkins, 2006). Jenkinsovo dílo 

zabývající se výzkumem praktik fanoušků bylo největší inspirací pro tuto práci – americký 
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teoretik v duchu tradice kulturálních studií a jejich pokračovatelů, jako byl John Fiske, obrátil 

pozornost k publikům jako aktivním účastníkům komunikačního procesu. Obhájil tak výzkum 

fanoušků před akademickou obcí jako relevantní předmět zkoumání. Jenkins vztáhl teoretický 

rámec fanouškovství k online prostředí, které je centrálním komunikačním uzlem současnosti.  

 

Proto jsem se v této práci ptal, proč mají autoři z řad fanoušků stále potřebu tisknout 

papírové časopisy i dnes, kdy se dá během pár kliknutí najít všechno na internetu a v prostředí 

jedniček a nul vznikají celé virtuální komunity nebo scény? Jak se produkce fanzinů změnila 

od dob, kdy byl právě tím nejjednodušším způsobem distribuce mediálních sdělení právě tisk? 

Mělo online prostředí vliv na tradiční tvorbu fanzinů? To byly faktory charakterizující hlavní 

výzkumnou otázku, kterou jsem si pokládal v empirické části této práce. Zatímco se ostatní 

práce na téma alternativních médií s důrazem na fanziny zabývaly organizačními rutinami 

(Kolářová, 2007), bibliografií tuzemské samizdatové tvorby od druhé poloviny sedmdesátých 

let po rok 2007 (Blažek, 2009) nebo přerodem tištěných fanzinů do podoby webzinů 

(Ryšávka, 2010), tato práce se snaží vyzkoumat, jakou funkci vlastně plní fanzin dnes, kdy 

nemůže konkurovat rychlosti informací rotujících po internetu. 

 

Vzhledem k povaze výzkumných otázek se jako nejvhodnější přístup ukázala 

kvalitativní analýza dat. Zodpovězení výzkumných otázek totiž vyžaduje induktivní postup, 

který mi umožnil hloubkově prozkoumat danou problematiku a načrtnout škálu možných 

motivací. S ohledem na to jsem zvolil metodu sběru dat formou polostrukturovaných 

hloubkových rozhovorů. Z důvodu náročnosti tohoto postupu je množství respondentů 

omezeno na 10 informátorů. V souvislosti s tím není závěry práce možné zobecňovat.   

 

Jako analytický nástroj mi posloužila metoda zakotvené teorie, s jejíž pomocí jsem se 

snažil vysledovat diskursivní vzorce ve výpovědích deseti informátorů z řad 

předinternetových tvůrců fanzinů i těch současných, uvyklých elektronické komunikaci a 

pohybujících se v kyberprostoru. Tematicky jsem se zaměřil na hudební časopisy vycházející 

z hardcore/punkové scény, která je v současnosti v produkci tištěných zinu nejaktivnější, 

zatímco se zdá, že další velká skupina sci-fi fanoušků se natrvalo přesunula na internet. Mezi 

těmito dvěma skupinami – předinternetovými tvůrci hardcore/punkových fanzinů a těmi 
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z generace tzv. digital natives – jsem se snažil zkonstruovat konflikt přístupů vycházejících 

z rozdílných zázemí. Touto cestou bylo možné dobrat se zjištění, jak a jestli vůbec online 

komunikace ovlivnila tradiční tvorbu fanzinů. A co to vlastně v dnešní době znamená tvořit 

fanzin. První výzkumnou otázkou bylo, jaké byly motivace autorů a autorek k tvorbě časopisů 

– tento iniciační moment je pro práci klíčový, protože právě zde probíhá transformace 

z pasivního konzumenta mediálních sdělení v aktivního tvůrce. Logicky se zde nabízí také 

otázka, zda fanzinoví tvůrci cítí návaznost na československý underground a samizdat, když 

sdílí podobné podmínky produkce svých publikací. Dále mě zajímalo, co informátory vedlo 

k pokračování v produkci fanzinu a co je případně demotivovalo. Pokud jsem výše naznačil, 

že se fanzinoví tvůrci chtějí vymanit ze sevření systému tržního modelu a utíkají do náručí 

modelu alternativního, musíme se zeptat, proč tomu tak je a co je k tomu vede – jaká je 

ideologická složka fanzinů.  Tak zní čtvrtá výzkumná otázka.  

 

Zjištění empirické části jsem zasadil do kontextu historie samovydavatelství a 

současných odborných poznatků týkajících se výzkumu fanzinů, které jsem načerpal 

z nastudované literatury. Ta se většinou týkala angloamerické tradice fanzinů, pokládal jsem 

za důležité zabývat se z výše nastíněných důvodů také československým samizdatem a 

vývojem tuzemských fanzinů a fanouškovských komunit. Zhodnotit fanzinovou kulturu 

z historické perspektivy je dle mého soudu nezbytné pro pochopení současné podoby 

fanzinové produkce. K onomu teoretickému uchopení mi byly nápomocné konceptuální 

rámce alternativních médií a teorie kultury participace Henryho Jenkinse nebo konceptu 

kolektivní inteligence předkládaného Pierrem Lévym. V teoretické části se také zabývám 

praktikami fanoušků a akademickým výzkumem fanouškovství, jelikož za celou tvorbou 

fanzinů stojí právě entuziasmus těchto osamocených tvůrců bezmezně oddaných jednotlivým 

literárním nebo hudebním žánrům.  

 

1. 1 Kořeny neoficiální vydavatelské činnosti 

     Historie samovydavatelství, tedy vydávání tiskovin na vlastní pěst, financovaného 

z vlastních prostředků a bez souhlasu oficiálních orgánů, sahá až k šíření pamfletů během 

Francouzské revoluce nebo neautorizovaných vydání knih, jež byly myšlenkovým motorem 

osvícenství. Příklady najdeme napříč historií – uveďme za všechny pamflet Thomase Paina 



 

7 
 

z roku 1776 s názvem Zdravý rozum. Můžeme jmenovat další a další tituly otištěné bez 

svolení tiskařských cechů, ale stále se nedá hovořit o přímém předchůdci zinové kultury, jak ji 

známe dnes. 

 

 Pro moderní podobu fanzinu, který coby médium charakterizoval Stephen Duncombe 

jako nekomerční, neprofesionální, nízkonákladový časopis distribuovaný, produkovaný a 

publikovaný samotnými tvůrci (Duncombe, 1997: 10), byla klíčová první polovina dvacátého 

století, kdy začali sci-fi nadšenci šířit vlastní publikace s příběhy plnými cest do vesmíru a 

robotů. Podle mediálního teoretika Henryho Jenkinse můžeme na přirozených vazbách, které 

mezi sebou fanoušci sci-fi udržovali, sledovat zárodek pozdějších různorodých 

„vědomostních komunit“ produkujících své tištěné věstníky a malé časopisy (Jenkins, 2006: 

138). Proto je nezbytné sci-fi komunitám věnovat větší prostor. 

 

1. 1. 1 Základy moderního self-publishingu v raných sci-fi komunitách 

 Předchůdcem fanzinů byly vědeckofantastické časopisy v čele s titulem Amazing 

Stories, kam přispívali autoři jako H. G. Wells a v nichž čtenáři našli otištěné příběhy Julese 

Vernea. Šéfredaktor Amazing Stories Hugo Gernsback chtěl dobrodružnými příběhy 

čtenářům přiblížit nejnovější vědecké poznatky, zkrátka přispívat k popularizaci vědy. 

 

 Zásadní zlom pro celou fanzinovou kulturu přišel, když dal jeho časopis prostor 

příběhům čtenářů – od toho okamžiku posílali nadšenci ze všech koutů Ameriky svoje 

povídky a skrze zveřejněné adresy mohli komunikovat také sami mezi sebou. Prostřednictvím 

neformální a neoficiální sítě sdíleli své postřehy z četby, později se začali shromažďovat v 

malých komunitách a nakonec sami vydávat vlastní fan-magazíny, pro které se časem vžilo 

označení fanziny nebo zkrátka ziny. Odsud vzešlel nejeden autor definující celý sci-fi žánr 

jako například tvůrci nejznámějšího komiksového hrdiny Supermana Jerome Siegel a Joe 

Shuster nebo významní spisovatelé Ray Bradbury a Arthur Clarke. Za první fanzin v pravém 

slova smyslu se označuje titul The Comet, který se poprvé objevil v roce 1930.  
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 Ve dvacátých letech vznikla první fanouškovská organizace The Science 

Correspondence Club a v květnu roku 1930 už vyšlo první číslo časopisu The Comet, který 

Duncombe označuje jako první fanzin (Duncombe, 1997), protože právě toto byl první 

časopis vzešlý z výše nastíněné korespondence mezi fanoušky. Tato stručná historie podle 

Stephena Duncomba ilustruje to, na čem stojí moderní fanziny – pisatelé je používají, aby se 

vzepřeli pravidlům konzumní kultury postavené na pasivitě a jednosměrném toku informací. 

Fanouškovské komunity se vyznačují iniciativou a aktivitou. Pro konzumní kulturu je totiž 

normální přijít do obchodu, zaplatit a odnést si zboží. Důležitým aspektem konzumní kultury 

je řídit se podle návodu. Toto pro fanoušky neplatí. „Sci-fi fanoušci a fanzinoví tvůrci obecně 

trvají na interakci s komoditou“ (Duncombe, 1997: 114). Nejlepším příkladem tohoto 

přístupu je fanouškovská fikce, která na základech servírovaných světů rozvíjí vlastní narativ 

a dává postavám vlastní život. 

 

Smyšlené příběhy už tehdy měly vytvářet svobodný prostor, kde je všechno možné – 

roboti mohou být velcí, jak jen chcete vy, a invaze mimozemských vojsk může být ničivá jen 

tak, jak dovolíte. Právě v této době počátků fanzinové tvorby fanoušci-autoři vyplňovali díru 

vzniklou z nedostatku. Filmy i knihy se sci-fi tématikou sice vznikaly, ale lačným nadšencům 

to nestačilo, nebo jim nabízené kulturní produkty nevyhovovaly. Souběžně 

s vědeckofantastickými příběhy vycházely ve třicátých a čtyřicátých letech dadaistické 

knížečky, které jejich autoři tvořili sami na vlastní pěst mimo radar mainstreamové kultury – 

přesně v duchu nezávislého tisku. 

 

1. 1. 2 Poválečná vlna demokratizace médií, rozšíření tematického okruhu a 

posílení fanouškovské fikce 

 Teoretik Nico Carpentier sleduje ve zvolna navazující poválečné éře výraznou vlnu 

demokratizace médií, kdy se „všude po světě rozprostřela heterogenní galaxie nezávislých a 

radikálních médií, od rozhlasových stanic, novin a fanzinů přes nezávislá divadla a filmy, 

hudební labely až po revolucionářské knihovny“ (Carpentier, 2013: 291). Jedním z produktů 

poválečné vlny demokratizace médií, o níž Carpentier mluví, byl magazín Village Voice. 

 



 

9 
 

 V padesátých letech vznikl v prostředí newyorské bohémy soustředěné kolem 

spisovatelů a novinářů Dana Wolfa, Eda Franchera, Normana Mailera a Johna Wilcocka 

časopis na fanzinové bázi s názvem Village Voice. Jednalo se o noviny s týdenní periodicitou, 

ve kterých se objevovala experimentální poezie, zprávy o avantgardních filmech a kulturních 

událostech. Mailer ale po neshodách odešel – Wolf a Francher chtěli, aby byl časopis úspěšný, 

Mailer si přál jenom to, aby byl šokující. Nejdříve se Village Voice zajímal o lokální dění, 

později se titul rozrostl o přispěvatele po celém světě – z malého, takřka undergroundového 

magazínu se stal celosvětový kulturní fenomén fungující dodnes. Jedná se tak o jeden z 

příkladů časopisu začínajícího ve formátu fanzinu, který se transformoval do profesionálního 

titulu1 (Spencer, 2008: 119-124). 

 

 Doménou nezávislého tisku ovšem stále zůstávalo sci-fi. V poválečném období sci-fi 

komunity ještě zesílily a fanouškovská fikce se stávala nástrojem konzumentského aktivismu, 

který dokázal v konečném důsledku ovlivnit rozhodnutí korporátních mediálních společností2 

– patrné to bylo nejvíce v šedesátých letech, kdy se rozrůstala široká základna nadšenců 

fenoménu Star Trek. Když autorům vadilo, že v originálním příběhu jejich oblíbený hrdina 

umřel moc brzy, ve vlastním narativu ho mohli oživit. Možná nejlépe shrnul podstatu 

fanouškovství založenou na odmítnutí dominantní autority ve vztahu ke kultuře Henry 

Jenkins: „Fanoušci odmítají ideu definitivní verze produkované, autorizované a regulované 

nějakým mediálním konglomerátem. Místo toho fanoušci představují svět, kde se i my můžeme 

účastnit na cirkulaci a vytváření ústředních kulturních mýtů“ (Jenkins, 2008: 226). 

 

 Právě šedesátá léta byla jedním z nejplodnějších období poválečné vlny demokratizace 

médií, o které píše Carpentier. V tomto období se tematický zájem nezávislých tiskovin 

značně rozšiřuje a vznikají i vůbec první hudební fanziny zabývající se rock'n'rollem. Sci-fi 

kluby to ale nijak neovlivňuje. Nezávislý tisk se stal důležitou platformou beatnické generace, 

jejíž tvorba pobuřovala mainstreamovou kulturu. Zásady vydávání na vlastní pěst využívalo 

umělecké hnutí Fluxus postavené na odmítání ega (autoři často vystupovali pod uměleckými 

                                                           
1
 Jako podobný příklad můžeme zmínit britský magazín Dazed and Confused 

2
 Tímto fenoménem se budu zabývat dále v kapitole 2.3 věnované fanouškovství   
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pseudonymy nebo díla zůstávala bez jmenování tvůrce) a vymezování se proti dominantním 

uměleckým institucím.  

 

1. 1. 3 Punkové fanziny v předních liniích self-publishingu aneb exploze ve 

vydávání  

 Fanzinový přístup k produkci mediálních sdělení přijal za své v sedmdesátých letech i 

hudební směr charakterizovaný etickým rámcem „udělej si sám“3 – punk4. Vzal si také něco 

z myšlenek hnutí Fluxus, nejenom proto, že autoři mnohdy publikovali pod přezdívkami. 

Jeden z prvních punkových fanzinů, ke kterým neodmyslitelně patří právě vizuální jazyk „cut 

and paste“ čerpající z dadaismu5, lepil v polovině sedmdesátých let Mark Perry6 ve svém 

londýnském bytě. Právě on ve Sniffin' Glue psal o kapelách jako Sex Pistols nebo The Clash 

dřív, než se o nich mohl dozvědět třeba zavedený časopis NME. Prvním punkovým zinem byl 

ale titul stroze nazvaný Punk7, poprvé vyšel v lednu 1976 v New Yorku – debutové číslo 

přineslo články o kapele The Ramones, Lou Reedovi a několik komiksů (Duncombe 1997: 

124). Podle Duncomba se jenom v New Yorku tehdy prodalo 3 000 výtisků a celosvětově 25 

000. Všude po světě následovali Marka Perryho další a další, zanedlouho se hudební, punkoví 

zinesteři vyrovnali sci-fi nadšencům. Stephen Duncombe je označuje dokonce za 

nejproduktivnější skupinu malých vydavatelů.  

 

 To, co John Marr – autor fanzinu Murder Can Be Fun – pojmenoval „Great  Zine 

Explosion“, přišlo až s nadcházející dekádou, tedy v osmdesátých letech. Souviselo to také 

s rozrostlou americkou hardcoreovou scénou, která už nechtěla opakovat chyby punku a 

dodržovala přísný etický kodex8 založený na odmítavém přístupu ke korporacím i politice 

hudebního průmyslu. Právě odsud, z americké nezávislé scény, vycházelo nejvíc tištěných 

publikací. Jako zástupný titul jmenujme Maximum Rocknroll, který platí za nejdéle 

                                                           
3 
DIY etika založená na étosu „udělej si sám“ – bez cizí pomoci a financí (s tím souvisí především odmítavý 

přístup ke sponzorství) 
4
 Punková kultura hlásala destrukci, ale po bouřlivých letech 1976-1978 se sama zaprodala – onen boj proti 

systému sám jejich nepřítel vstřebal. Došlo k takzvané kooptaci subkultury a k jejímu pozvolnému vplutí do 

mainstreamu. Výsledkem jsou trička se znakem Sex Pistols produkovaná nadnárodními oděvními korporáty. 

Dřívější nádech subverze se vytratil 
5 
Vizuálním jazykem se budu zabývat dále v kapitole 1. 1. 4 

6
 Sám Perry začal později komentovat dění na hudební scéně pro velká média, proti kterým se vymezoval 

7 
Ten se často opomíjí a raději se vzpomíná Sniffin' Glue 

8 
Washingtonská kapela Minor Threat byla průkopníkem větve hardcoreu známé jako straight-edge, založené na 

přísném asketismu – žádné drogy, žádný alkohol, žádné maso 
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produkovaný fanzin vůbec9. Od roku 1982 vychází díky nespočtu dobrovolníků tištěný 

časopis s globálním dosahem, ve kterém kdysi začínal kreslit autor Simpsonových a Futuramy 

Matt Groening. Za cenu pěti dolarů v něm čtenář dodnes najde recenze na hardcoreové desky 

nebo nejnovější ziny. 

 

 Pro fanziny byla nadmíru stimulující thatcherovská a reaganovská éra – tvůrci zinů, 

z větší části ovlivnění levicovými myšlenkovými směry, měli svého nepřítele. Mike 

Gunderloy, kterého cituje Duncombe, to potvrzuje – lidé podle jeho slov měli důvod hledat 

alternativu. Vyloučení z účasti na komunikačním procesu masových médií a odcizení od 

konzervativní společnosti – to byly motivace, proč se zinesteři snažili kultivovat svůj hlas 

amplifikovaný alternativním tiskem (Duncombe, 1997: 45). 

 

1. 1. 4 Vizuální jazyk fanzinů „cut and paste“ 

 Právě v sedmdesátých letech se zrodil chaotický vizuální jazyk označovaný jako „cut 

and paste“10, který se později stal jedním z distinktivních znaků fanzinů. Ustavujícím 

momentem, jenž ovlivnil celou produkci subkulturních publikací, je punkový tisk. Ten stejně 

jako samotná punková hudba bojoval proti kulturním normám i proti mediálnímu jazyku 

dominantní ideologie, oficiálním tiskovinám a jejich formálním pravidlům. Pokud chtěl punk 

zprostředkovat zmatek, musel nejdříve zvolit vhodný jazyk. Tím byla disonantní komunikace 

neboli hluk, v kontrastu s „melodií“ dominantních kódů. Subkultury podle něj představují 

„hluk“ (na rozdíl od zvuku). „Neměli bychom proto podceňovat označující sílu subkultur jen 

jako metaforu potenciální anarchie 'kdesi jinde', ale brát ji jako konkrétní mechanismus 

sémantického nepořádku, jako jistou dočasnou překážku v systému reprezentace“ (Hebdige, 

1979: 139). 

 

 Pro bližší zkoumání je nezbytné pochopit souvislosti takzvaného „anarchického 

diskurzu“, které sahají až k radikálním estetickým postupům dadaismu a surrealismu – je to 

jazyk koláží a „ready made“ narušující pořádek v první polovině dvacátého století. Dadaisté 

stavící na náhodě a abstrakci odpovídali na „smysl“ a „pořádek“ vytvořený první světovou 

                                                           
9 
Autor této práce vychází z jemu dostupných zdrojů, nepodařilo se mu najít déle kontinuálně vycházející titul 

10 
To proto, že k práci, kterou dnes označujeme jako grafický design, punkeři používali jenom nůžky a lepidlo 
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válkou tím, že ho rozkládali na „nepořádek“ (Duncombe, 1997: 39). Chaotické vizuály a rázné 

úvodníky punkových fanzinů neměly později čtenáři dovolit, aby se nechal vtáhnout – ziny 

čtenáře od sebe odstrkují. Nemají být nekonfliktní zónou – všechny tyto postupy mají čtenáře 

udržet při smyslech, mají ho donutit reagovat.  

 

 Fanziny si od dadaistů vypůjčily techniku brikoláže. John Fiske ji popisuje jako 

„konstantní proces rekombinace a recyklace kulturních produktů kapitalismu“ (Fiske, 2010: 

119). Podle Clauda Lévi-Strausse je brikoláž každodenní praktika domorodých kmenů, které 

z nich vytvářejí objekty a pomocí nich orchestrují denní rituály. „V kapitalistických 

společnostech znamená brikoláž způsob, jak si podružné skupiny vytvářejí vlastní kulturu“ 

(Fiske, 2010: 119). Hebdige tuto praktiku přisuzoval subkulturám. Brikoláž, kterou později 

převzal jazyk nových médií nebo hudební kultura se svými remixovými nahrávkami, se 

prolíná s technikou „détournementu“. Tu používala Situacionistická internacionála, která 

bojovala proti konzumní společnosti, v debordovském (Guy Debord, 1967) pojetí – 

společnosti spektáklu. 

 

 Autoři zinů
11

 se často skrývají pod pseudonymy
12

, proto se může jeden autor objevit 

v publikaci pod různými jmény. Používají provokativní jazyk a intuitivní gramatiku, kterou 

útočí na autorizované kódy. Prohřešky proti gramatice
13

 jsou způsobem, jak probudit ve 

čtenáři reakci. Lévi-Strauss posuzoval zneužívání jazyka (ať už v psané nebo mluvené 

komunikaci) jako „hanebnou úchylku, schopnou rozpoutat bouři a vichřici (Lévi-Strauss dle 

Hebdige, 1979: 141). Společným rysem zůstává parodování popkultury
14

 a subverzivní 

humor. Duncombe zmiňuje, jak historikové a antropologové sledovali subverzivní podtext 

v karnevalech a vtipech těch ve spodních vrstvách společnosti. I kdyby to mělo být jenom 

symbolicky a na jeden den. Smích a „dělání ze sebe šaška“ mělo smazat sociální hierarchie 

(Duncombe, 1997: 115). 

 

 Jazyk zinů je pak z větší části dělnický, nicméně dají se najít také výjimky s přesahem 

                                                           
11 

Nelze zobecnit ve vztahu k dřívějším sci-fi fanzinům, které se mnohdy chtěly přiblížit svým profesionálním 

vzorům 
12

 Ziny nebyly založené nejenom na nekomerčním přístupu, ale také na potlačování ega. Za vlivy se dá počítat 

hnutí Fluxus, také zasažené okouzlením východní filozofií v šedesátých letech (viz beatnická generace) 
13 

Nemusí být ale vždy zamyšlené 
14

 Jmenujme za všechny zin I Hate Brenda, který se zaměřoval na představitelku jedné z hlavních rolí 

populárního seriálu Beverly Hills. Formátem parodoval bulvární tisk 
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až do akademického diskurzu
15

. Dělnický jazyk se vyznačuje překlepy a gramatickými 

chybami, jak bylo už naznačeno výše. „Převažujícím dojmem byla naléhavost a 

bezprostřednost novin vyráběných v nedůstojném spěchu, zpráv z předních linií“ (Hebdige, 

1979: 169). Tady je třeba uvědomit si, že Hedbige knihu psal v sedmdesátých letech a mohlo 

se leccos změnit – je to jeden z klíčových aspektů jazyku zinů, ale rozhodně se takové tvrzení 

vzhledem k různorodosti fanzinové tvorby nedá v žádném případě generalizovat
16

.  

 

 S nástupem počítačových technologií v devadesátých letech změnilo i mnoho fanzinů 

podobu, od ruční práce přešlo ke grafickému designu. Někteří změnu uvítali, druzí namítali, 

že fanziny tak ztratily svou tvář a autenticitu. Někteří z těch, kteří už třeba několik čísel svého 

fanzinu vydali s pomocí počítače, se pak k nůžkám a lepidlu vraceli. Kolážovitý chaotický 

vzhled se dá napodobit i v grafických programech, ale pořád jsou zinesteři, kteří berou do 

rukou lepidlo a nůžky. Dnes to pro ně může být protest proti zkratkovité síťové komunikaci a 

také úniková cesta od neustálého proudu podnětů před počítačovou obrazovkou, zatímco 

dříve – tedy v sedmdesátých a kvůli nedostupnosti počítačových technologií také v 

osmdesátých letech – to byla nutnost. Od let devadesátých do současnosti se dají obě 

techniky vysledovat bok po boku. Vizuální jazyk „cut and paste“ se dá pro účely této práce 

použít jako jeden z příkladů vzhledu undergroundového tisku, který obsáhne významnou část 

fanzinové produkce, není však popisný pro celou její šíři. 

 

1. 1. 5 Fanziny v hledáčku velkých médií a nástup internetu 

 V devadesátých letech se o zinovou kulturu začala zajímat velká média od magazínu 

Time přes deníky Wall Street Journal, New York Times až po módní časopis Elle. Docházelo 

k častým dezinterpretacím, což potvrzuje také Pete Jordan, sám jediný zinový tvůrce, který 

byl pozván do show Davida Lettermana17: „Mainstreamová média zinový svět nepochopila, 

myslím. Občas to byla ale zábava. Pamatuji si titulek ve Wall Street Journalu 'Zine of the 

Times'. Když mi kamarád článek ukázal, oba jsme byli zmatení tím titulkem. Nedávalo to 

smysl. Editoři Wall Street Journalu si mysleli, že se výslovnost slova 'zine' rýmuje s anglickou 

                                                           
15

 Například český zin Revenge of the Nerds, jelikož jeden z autorů vyučuje na vysoké škole. Dají se tak 

sledovat rozdílné motivace, kterými se budu zabývat v praktické části diplomové práce 
16 

Příkladem nám může být fanzin Revenge of the Nerds, kde se objevují články na hranici akademického jazyka. 

Podrobněji se titulem budu zabývat v praktické části této práce 
17 

V roce 1996 si pozval do své show Petea Jordana, tvůrce vlivného zinu Dishwasher Pete, ten však místo sebe 

poslal svého kamaráda. Jednalo se o jednu z největších mystifikací v dějinách pořadu, o které ani Letterman 

dlouhou dobu neměl tušení 
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výslovností 'pine' nebo 'sign' (proto Sign of the Times). To bylo strašně legrační. Nezajímalo 

je, že tisíce lidí, co čtou a vydávají ziny, slovo vyslovují jako 'zín'. Mainstream chtěl, abychom 

vyslovovali naše vlastní slovo po jejich. To ukázalo, že nemají vůbec páru.“18 Motivace 

chránit si území svobody tvorby a vyjádření nebyla masová média schopna pochopit. Po 

vydání komerčně úspěšného alba Nevermind v roce 1991 chtěli všichni vědět, odkud pro 

mainstreamovou kulturu jinak zcela neznámá kapela Nirvana19 pochází. Objevili tak 

nezávislou hudební scénu, jež se předchozí dekády záměrně schovávala v garážích a s ní i její 

svět undergroundového tisku.  

 

 Nepopiratelný podíl na popularizaci tématu zinů měl tehdejší mluvčí komunity Mike 

Gunderloy, když v první polovině devadesátých let přinesl do Knihovny státu New York ve 

více než pěti stech krabic ziny, které nasbíral při recenzování pro svůj sborník Factsheet Five 

(F5), v němž informoval o nejbizarnějších titulech z fanzinového světa. Gunderloy se stal 

jakýmsi guruem onoho světa, také proto, že nedělal rozdíly mezi tematickým zaměřením 

publikací – stejně času věnoval religiózním zinům jako těm o hudbě. O tomto fanzinovém 

věstníku mnohá svědectví postupem říkali, že je zábavnější než ziny samotné. Gunderloy 

s ním začínal jako nadšenec pídící se po vědeckofantastických příbězích, na konci jeho 

kolekce recenzních výtisků čítala na 10 000 titulů od punkových přes fantasy a komiksové až 

po religiózní ziny. Sám se přiznává, že ačkoli se snažil americkou tvorbu pokrýt poctivě, 

opravdová čísla se dají jenom odhadovat.  

 

 Později se kvůli neustálému mediálnímu nátlaku (mimo jiné dostal i nabídku od studia 

Time Warner mít vlastní televizní show o zinech) nervově zhroutil a přestože napsal několik 

knih o self-publishingu, odmítal se o něm dále bavit a začal se živit jako programátor.  Po 

něm převzal otěže F5 Seth Friedman – ten podobu časopisu přiblížil víc klasickým 

magazínům a propagoval takzvanou zinovou revoluci.20 Touto revolucí měl být boom 

neoficiálních časopisů v předchozí dekádě, zároveň šlo v podání Friedmana o marketingový 

tah. Tento posun k profesionalizaci dobře ilustruje jeden z důvodů, proč začaly ziny podle 

                                                           
18 

Citace na základě písemného rozhovoru s Petem Jordanem ze dne 10. dubna 2015 
19 

První kapela z americké undergroundové scény, odkud také pocházela většina fanzinů, která se dočkala po 

přestupu k velké nahrávací společnosti celosvětového úspěchu 
20 

Dokonce novinářům posílal takzvaně presskity informující o tom, co se děje nového na zinové scéně. 

Factsheet Five vycházel od roku 1982 do roku 1998 
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některých umírat. Spousta lidí využila, co se naučila při tvorbě zinů, a odešla do redakcí 

deníků nebo grafických studií. Přesto zůstávalo nespočet zinesterů, kteří nechtěli ze svého 

koníčku dělat profesní činnost, jako třeba Dishwasher Pete: „Nikdy mě to nezajímalo jako 

zaměstnání. Baví mě psát o čemkoliv, co mě zrovna zajímá. Chci si to dělat po svém. Kdybych 

pracoval jako novinář v redakci, kterou by někdo řídil a jejíž chod by byl závislý na 

deadlinech, asi bych si psaní zhnusil.“21 

 

 Novou vlnu self-publishingu odstartovali začátkem tisíciletí američtí fotografové jako 

Ed Templeton nebo Dash Snow a Ari Marcopoulos. Pravděpodobně se v jejich případě 

jednalo o reakci na odosobnění fotografií a nadprodukci obrazů umožněnou digitálními 

technologiemi, síťová komunikace navíc zpřetrhala dřívější vazby s fyzickým médiem, které 

chtěli obnovit – paradoxně jak jinak než za pomoci internetu. Na webových stránkách 

zveřejňovali své ziny tištěné na obyčejných kopírkách a ukázali lidem, že je opravdu 

jednoduché udělat něco sám. Zajímavé bylo také to, že šlo o čistě vizuální publikace. 

Souviselo to nejspíš se ztrátou pozice fanzinu jako primárního zdroje informací – ty se 

zkrátka objevily s předstihem už na síti.22 V žádném případě ale textové ziny nevymizely.  

 

 Poslední vlna demokratizace médií, kterou sleduje Carpentier, přišla s příchodem 

nových médií (Carpentier, 2013: 292). Duncombe zdůrazňuje, že internet ziny nepohřbil, jak 

psali někteří z fanzinových tvůrců na konci devadesátých let23, ale demokratizoval jejich 

vydávání v míře, o níž se nikomu nikdy předtím nezdálo. Zbavil je nálepky exkluzivity – pro 

vnější svět už to nebylo nedosažitelné médium, které může tvořit skupina osvícených 

uzavřená ve vlastních scénách.  

 

 

                                                           
21 

Citace na základě písemného rozhovoru s Petem Jordanem ze dne 10. dubna 2015 
22 

Tuto otázku budu podrobněji zkoumat v praktické části 
23

 Například autor zinu Murder Can Be Fun John Marr. V roce 1999 publikoval esej s názvem Zines Are Dead, 

ve které popisoval migraci zinů na web, na stejném místě ale přiznává, že nezná moc dobrých e-zinů. Oslavuje 

rituál chození na poštu a vzpomíná na explozi zinové tvorby v osmdesátých letech jako na „Great Zine 

Explosion“. „Great Zine Crash“ pak podle něj přišla v roce 1997, pozornost médií opadla, vyšlo sice hodně 

knížek o zinové kultuře, ale už nebylo tolik lidí, kteří by ziny chtěli skutečně tvořit. Jako jeden z důvodů, proč 

ziny vymíraly, ale uváděl také to, že se zinoví tvůrci začali psaním živit (Spencer, 2008: 70) 
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1. 2 Československý samizdat 

 Samizdatové sborníky a publikace v našem prostředí lze z historického hlediska 

chápat jako předchůdce porevoluční fanzinové tvobry, nedá se ale mezi nimi sledovat přímá 

návaznost. Především proto, že se většina z porevolučních tvůrců zinů k československému 

samizdatu nehlásí. Má pro ně příchuť vyčpělosti a strnulosti. I proto není historické pokrytí 

předrevolučního období pro práci klíčové. Nebudu mu tedy věnovat takový prostor. Důležité 

příklady z angloamerické historie, jež inspirovaly českou generaci devadesátých let, jsem 

představil výše.  

 

Zároveň je ale na místě samizdat a porevoluční neoficiální časopisy srovnat. Oba dva 

fenomény self-publishingu, tedy vydávání na vlastní pěst, vystupují proti totalitě – samizdat 

proti politické a kulturní totalitě, fanzinová tvorba proti totalitě kulturní produkce diktované 

kapitalistickou společností nebo povahou současné síťové komunikace. Přestože 

prostřednictvím samizdatu i fanzinů se šíří odpor k dominantní ideologii, nejsou oba dva 

společenské kontexty zaměnitelné, jakkoliv romanticky by to mohlo znít. Byť sdílí imperativ 

etymologicky ukrytý ve slovu samizdat, které ve volném překladu z ruštiny znamená 

„vydávat na vlastní pěst“. V prvním případě však jde o totalitu vnucenou vnější silou, 

v druhém o dobrovolnou izolaci.  

 

1. 2. 1 Vědeckofantastický samizdat v ČSR 

 Přestože u nás základy vědeckofantastické literatury položil Karel Čapek už v roce 

1920 s dílem R.U.R., ke skutečné aktivizaci fanoušků sci-fi došlo až koncem sedmdesátých 

let. Nejlepší předpoklady pro ustanovení klubů měla šedesátá léta – vycházel časopis Věda a 

technika mládeži24, ne tak odlišný od toho, který ve dvacátých letech vydával Hugo 

Gernsback ve Spojených státech, a velkého úspěchu se také dočkala sci-fi trilogie Cesta 

slepých ptáků započatá Ludvíkem Součkem v roce 1964. Někteří zahraniční špičkoví autoři 

sice chyběli, ale nedá se říct, že by československý trh byl o sci-fi a fantasy příběhy ochuzen. 

Ondřej Neff ve studii Pět etap české fantastiky identifikuje zásadní problém, proč nedošlo 

                                                           
24

 V roce 1962 dokonce vyhlásil společně se spřízněnými časopisy v SSSR, Maďarsku, Rumunsku, Polsku, 

Bulharsku a NDR soutěž o nejlepší vědeckofantastickou povídku. Mezi vítězi byli i autoři z Československa 
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k ustanovení československých fanouškovských klubů25 neboli fandomů, především v tom, že 

knih ještě nevycházel dostatek.  

 

 Zlom přišel po smrti Ludvíka Součka v roce 1978. Souček krátce před skonem 

vyzýval v článku otištěném v Literárním měsíčníku k zakládání sci-fi klubů. Výzvu vyzdvihl 

článek Jaroslava Veise v Mladém světě a nedlouho poté došlo k založení prvního fandomu. 

Byl jím klub Villoidus vzešlý z poslucháren Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze roku 1979. Brzy následovaly další kluby a s nimi i jejich první tištěné 

věstníky splňující formální pravidla fanzinu. Ivan Adamovič, jeden z velkých popularizátorů 

sci-fi u nás a autor Slovníku české literární fantastiky a science fiction, na tyto časy 

vzpomíná: „Jeden čas těch fanzinů vycházelo hrozně moc. Dnes už jsou to raritní publikace, 

dá se říct samizdaty, i když tehdy jsme tomu tak neříkali. Ikarie XB byla snahou udělat něco, 

co se blíží profesionálnímu časopisu, protože oficiální sci-fi časopis vycházet nemohl. Byla to 

taková poloprofesionální publikace – na rozdíl od ostatních fanzinů rozmnožovaných 

cyklostylem byla Ikarie XB sázená offsetem na kvalitním bílém papíru. Náklad nebyl velký, 

lidi se k tomu těžko dostávali.“26 

 

 Sci-fi byla na našem území částečně tolerovaná, především kvůli tomu, že se skrze 

fikční příběhy dala propagovat sovětská vědeckotechnická revoluce a žánr zapadal do 

socialistického ideologického rámce technooptimismu. K založení oficiálního časopisu však 

dojít nemohlo. Umožnilo to až svobodné porevoluční ovzduší a prvním takovým časopisem 

byla Ikarie27. 

 

1. 2. 2 Hudební samizdat 

 Pro účely této práce lze v samizdatové tvorbě vysledovat zárodky hudebních fanzinů, 

které jsou hlavním předmětem mého zkoumání. Hudba byla už za totality i 

                                                           
25 

Dalo by se jim též říkat zájmové kroužky. Během setkání nadšenci sdíleli zážitky z četby, předčítaly se raritní 

výtisky vědeckofantastické literatury nebo promítaly filmy 
26

 Citace na základě osobního rozhovoru ze dne 14. prosince 2014 (HROCH, Miloš. Sci-fi encyklopedista Ivan 

Adamovič: Předrevoluční fanoušek by si klepal na čelo. Český rozhlas: RadioWave [online]. 2014 [cit. 2015-07-

09]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/radiowave/rozhovory/_zprava/scifi-encyklopedista-ivan-adamovic-

predrevolucni-fanousek-by-si-klepal-na-celo--1428320) 
27 

Měla pro to také nejlepší předpoklady, co se autorů týče – v redakci se sešli Pavel Kosatík, Ivan Adamovič a 

Ondřej Neff 
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v československém kontextu využívána jako nástroj k vyjádření politického nesouhlasu28, lze 

to sledovat například v soudním procesu, do kterého byl zahrnut Vratislav Brabenec 

z undergroundové skupiny Plastic People of the Universe (kvůli svému vysokoškolskému 

vzdělání29
) a několik dalších postav hudební scény jako například Pavel Zajíček a Svatopluk 

Karásek. Proces, viděno z dlouhodobější historické perspektivy, vyústil vznikem dokumentu 

Charta 77. Undergroundové hudební akce byly častým tématem samizdatových publikací. Do 

oficiálních médií se zprávy o podzemní kultuře pochopitelně nedostaly, pokud se o nich 

nepsalo negativně a nedávaly se za odstrašující příklad.  

 

 Skutečným předchůdcem domácích hudebních fanzinů byla tiskovina Vokno, jejíž 

první číslo vyšlo v roce 1978 – tvorba časopisu byla bedlivě monitorována státními orgány. 

Spřízněnou publikací pak bylo Mašurkovské podzemné. Koncem sedmdesátých let byla šeď 

československé oficiální kultury konfrontovaná s křiklavým punkem, který pobuřoval 

v ulicích. Kromě přihlášení se k západnímu trendu ale nelze sledovat u prvních 

československých punkerů výraznější kritický dialog s režimem. Raný československý punk 

nebyl z historického hlediska politický (Vaněk in Nenadál, 2002). Prvním punkovým zinem, 

jak se shodují ve svých studiích kolegové Miroslav Blažek, Jakub Ryšávka i Adam Nenadál, 

byl Punkový maglajz vydávaný od roku 1985 kapelou H.N.F. Později se přejmenoval na 

Schrottmagazin (Ryšávka, 2010: 20). Tou dobou už americké nezávislé hudební publikace30 

byly mnohem dospělejší a propracovanější. Ty domácí ještě čekalo hledání nového nepřítele, 

kterým byl v případě těch západních spektakulární hudební průmysl a kapitalistický systém 

snažící se kolonizovat lidské touhy.  

 

1. 3 Porevoluční tuzemské hardcore-punkové fanziny 

 Na začátku této podkapitoly je důležité zmínit, že většina literatury týkající se dějin 

zinové kultury a self-publishingu se zabývá angloamerickým kontextem. Musel jsem tedy 

vycházet především z diplomových prací kolegů a z vlastních poznatků.  

 

                                                           
28

 Samotný poslech západních kapel si režim vysvětloval jako nedodržování pravidel a protest 
29 

Ostatní členy nechtěl socialistický režim kvůli jejich dělnickému původu popotahovat 
30 

Přesněji hardcoreové, viz kapitola 1. 1. 3 
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 Po tzv. sametové revoluci dochází k pomyslnému rozčlenění na „nový“ a „starý“ 

underground – obě skupiny mají svá vlastní specifika tvarovaná dobovými souvislostmi, jak 

již bylo naznačeno výše. Zatímco jeden s pádem komunistického režimu ztratil nepřítele, pro 

ten druhý se protivník teprve formoval s tím, jak v zemi čerstvě osvobozené od socialismu 

zapouštěl své kořeny kapitalistický systém. Tato práce se soustředí na nový underground, pro 

který měla „stará garda“ už příchuť jistého vyhoření. V prosinci roku 1990 vyšel 

v samizdatovém Vokně článek „Hard Core – Czech Core“, který deklaroval onen přestup 

z undergroundu k hardcoreové zinové kultuře. Nový underground hledal způsoby, jak 

v novém kontextu revoltovat ve jménu úplně jiných myšlenek31. Zakládal se na hodnotách 

jako antirasismus, boj za práva zvířat a feminismus32. To byla společenská témata, jež pro 

sebe našel.  Konkrétně feministická kritika byla pro československý underground i disidenty 

nepoznaným terénem.33  

 

 Nenadál ve své diplomové práci dělí českou porevoluční tvorbu hardcoreových zinů 

do tří etap. Ta první začíná před listopadem roku 1989 a sahá do roku 1991, kdy vyšlo první 

číslo zinu Different Life. Do tohoto období spadají ziny jako Oslí uši, Attack, Sračka, 

Malárie34 nebo Šot. Po vydání prvního čísla zinu Different Life následuje druhé období 

uzavřené až jeho nástupcem Minority v roce 1997. Zde se formuje hardcore-punková 

infrastruktura založená na nezávislých vydavatelstvích a zásadních kapelách a v neposlední 

řadě také na nekonformních myšlenkových proudech. Třetí etapa pokračuje od roku 1997 až 

do roku 2002, kde Nenadálova časová osa končí (Nenadál, 2002).  

 

 Vlajkovou lodí hardcore-punkových zinů je Hluboká orba, která vychází dodnes. 

Zajímavé je sledovat, že tuzemskou scénu nezasáhlo to, co John Marr popisuje jako „Great 

Zine Crash“ – nedá se tu registrovat žádný výrazný pokles v produkci alternativních tiskovin. 

Miroslav Blažek ve své bakalářské práci zaměřené na bibliografii českých hardcore-

punkových zinů uvádí, že jich tu mezi lety 1976 a 2007 vyšlo na 200 (Blažek, 2002). Dá se 

ovšem předpokládat, že skutečná čísla jsou mnohem vyšší, jelikož není v silách jednoho 

                                                           
31

 Podobně se dá charakterizovat i postoj hardcoreové scény rodící se v osmdesátých letech k dřívějšímu punku. 

Ten pro hardcore symbolizoval jistou vyčpělost 
32 

Viz vymezení alternativního paradigmatu v kapitole 2. 1 
33 

Stačí si připomenout Český snář Ludvíka Vaculíka (MATONOHA, Jan. "Ženám inženýrství nevěřím": 

Zraňující přilnutí a gender v Českém snáři. A2. 2015, XI(16).) 
34 

Tímto titulem se budu podrobněji zabývat v praktické části práce 
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výzkumníka vypátrat všechny publikace, třeba tištěné v odlehlých částech republiky bez 

napojení na hlavní scénu. Současnou etapu textových hardcore-punkových publikací se 

pokusím charakterizovat v empirické části této práce, kde budu srovnávat přístup autorů 

z výše nastíněných etap s mladší generací. 

 

2. Fanzin jako komunikační prostředek 

 Nejjednodušší a nejstručnější definici fanzinu jako média nabídl akademik Stephen 

Duncombe. Podle ní je fanzin „nekomerční, neprofesionální, nízkonákladový časopis, který 

produkují, publikují a distribuují sami tvůrci“ (Duncombe, 1997: 10). James Hamilton pak 

v duchu této definice mluví v souvislosti s alternativními médii (nebo také občanskými médii, 

k nimž se fanziny řadí) o třech důležitých aspektech, které takové sdělovací prostředky 

provází – jde o dekapitalizaci, deprofesionalizaci a deinstitucionalizaci (Hamilton in 

Kolářová, 2007: 12). Samotný důraz na nezávislost a neprofesionalitu je pro fanziny klíčový – 

je to jeden z obranných mechanismů proti mainstreamovým médiím. 

 

 Sama Duncombova i Hamiltonova definice v sobě skrývá vymezení se proti pravidlům 

masových sdělovacích prostředků, kterým jde primárně o zisk, a produkce sdělení závisí na 

komplikované hierarchizované struktuře – fanziny se snaží z tržní logiky vyvléknout. Snažily 

se bojovat v předinternetové éře proti oněm peoplemetrům, které kritizoval francouzský 

filozof Pierre Bourdieu (Bourdieu, 1994). Tuto nedůvěru a pro určité spektrum fanzinové 

tvorby důležité vymezení se proti masovým médiím35 potvrzuje také Pete Jordan: „Hodně let 

jsem se novinám, televizi, filmům a tak dále vyhýbal. Většinu z toho vyráběly společnosti 

vlastněné velkými korporacemi, jejichž cílem nebylo říkat pravdu, ale prodávat – nebo se 

ohýbat podle veřejného mínění a zájmů většinového publika. Jednoduše vydělávat peníze. 

Televizní pořady a filmy a články vymývaly lidem mozky a dělaly z nich poslušné konzumní 

zombie. Nechtěl jsem toho být součástí.“36 Podle Duncomba nahrazuje nedostatek 

profesionality nadšení stojící v přímém protikladu k „mediálním školením, konvenčnímu stylu 

a vztahu médií k trhu“. Nejdůležitější je svoboda se vyjádřit (Duncombe, 2010: 38). Tuto 

svobodu mainstreamová média reprodukující dominantní kódy postrádají – pro tvůrce zinů 

                                                           
35 

Sci-fi fanziny se primárně nechtěly proti nikomu vymezovat, jak jsem ukázal v předchozí kapitole. Některé se 

dokonce chtěly přiblížit profesionálním časopisům. Nicméně už samotné nesmíření se s produkty masových 

médií jako konečným procesem je ukazuje jako média stojící na odlišných principech 
36 

Citace na základě písemného rozhovoru ze dne 10. dubna 2015 
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mají pachuť normalizované komunikace, kde je omezována svoboda slova (jde o cenzuru 

druhého řádu, tedy z hlediska gate keepingu – na některá témata se zkrátka nedostane). 

Nechtějí přijmout dominantní ideologii za svou. Ve stínu mainstreamových médií a 

dominantní kultury si vytváří ostrůvek pozitivní deviace – svobodný prostor, kde mají 

alternativní a idealistické způsoby myšlení, komunikace a existence své místo. 

 

Chris Atton v kontextu celé škály alternativních a radikálních médií mluví o výzvách 

pro hegemonii, ať už mají být taková média explicitní politickou platformou, nebo obstarávají 

jakési nepřímé námitky směrem k dominantní kultuře skrze experimentování a transformaci 

existujících rolí, rutin, emblémů a znaků (Coyer, Dowmunt, Fountain, 2007: 4). Atton věří, že 

alternativní média mohou zahrnout všechny kulturní formy nezávislé produkce (nemusí to být 

jenom tisk, ale také například pirátská rádia) a že by měla mít tyto znaky: 1) radikální obsah, 

ať už politický nebo kulturní, 2) silná estetická podoba, 3) využití plného potenciálu 

dostupných technologií, 4) alternativní způsoby distribuce a étos popírající autorské právo37, 

5) transformace sociálních rolí a vztahů v kolektivní organizaci stojící na deprofesionalizaci 

(Coyer, Dowmunt, Fountain, 2007: 3). 

 

2. 1 Zasazení fanzinu do teoretického rámce normativních mediálních teorií 

 Přihlédneme-li k normativním teoriím tisku, v podání Denise McQuaila zahrnují 

liberálně-pluralistický model (nebo také tržní), model společenské odpovědnosti, profesní 

model a model alternativní (také demokraticko-participační). Kultura zinů spadá do modelu 

alternativního (demokraticko-participačního). Ten zastupuje média stojící mimo mainstream, 

která mají odlišné motivace i cíle. Kladou důraz na malé měřítko, organizaci „zdola“, 

spoluúčast, komunitu a sdílený vzdor publik i producentů (v některých případech, upozorňuje 

McQuail) vůči silám státu a průmyslu. „Model odmítá univerzální racionalitu a ideály 

byrokraticko-profesní zručnosti a účinnosti. Zdůrazňuje práva subkultur na jejich partikulární 

hodnoty a podporuje porozumění mezi lidmi a skutečný smysl pro sounáležitost“ (McQuail, 

2009: 198). Tak shrnuje znaky, které jsem naznačil již v předchozích podkapitolách a kterými 

se budu zabývat dále. Tyto znaky jsou také vetkané v definici fanzinů Stephena Duncomba a 

Jamese Hamiltona – jedná se o zmíněnou deprofesionalizaci, dekapitalizaci, 
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Všechno je všech (anti copy-right), materiál tu je od toho, aby se všemožně recykloval 
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deinstitucionalizaci mediální produkce. Dalším důležitým znakem, který rozvedu, je důraz na 

komunitu a spoluúčast. 

 

 Alternativní tisk stojí v opozici k dominantnímu paradigmatu reprezentovanému 

masovými médii, jejichž komunikace je produkována masově, je komercializovaná, lidová a 

homogenizovaná (McQuail, 2009: 70). Dominantní paradigma nabízí normativní pohled na 

společnost. Ta by měla být demokratická, liberální, pluralistická a spořádaná (McQuail, 

2009: 73). Dominantní paradigma ztělesňuje západní pojetí společnosti a má reprodukovat 

liberální hodnoty. Alternativní paradigma reprezentované především ziny a alternativními 

médii má pak sílu představovat názory i informace nezávisle na dominantních sdělovacích 

prostředcích a onom normativním pohledu. Znamená to jiný pohled na společnost, který 

„neakceptuje převládající liberálně-kapitalistické uspořádání jako jediné možné či dokonce 

nejlepší, v jaké může upadající stav lidstva doufat“ (McQuail, 2009: 77). Do svého 

světonázoru zahrnuje alternativní pohled a někdy také až utopistický idealismus. „Přesto je 

přijatelnou a sdílenou základnou pro odmítání skryté ideologie pluralismu a konzervativního 

funkcionalismu“ (McQuail, 2009: 77). Sám McQuail později normativní teorie označil za 

příliš obecné (McQuail dle Kolářové, 2007: 31). Pro účely této práce je však jeho vymezení 

demokraticko-participačního principu vyhovující. 

 

 Pozornost k alternativní paradigmatu v rámci akademického prostředí obrátila 

frankfurtská škola se svou kritikou kulturní ideologie masových médií a také birminghamská 

škola, která se začala zajímat o hlas marginalizovaných společenských skupin. Alternativní 

paradigma se formovalo v šedesátých a sedmdesátých letech a důležitou roli při tom hrál 

neomarxismus – hlavními otázkami té doby byla studentská demokracie, feminismus a 

antiimperialismus. Tento pohled umožňuje „dekódovat ideologická sdělení masově 

mediované zábavy i zpravodajství“ (McQuail, 2009: 79). Alternativní média zapadají do 

kontrahegemonického myšlenkového rámce – jsou hlasem kontrakultur. „Tvůrci zinů 

produkují vlastní alternativní významové systémy a reprezentace. (…) Leží zde potenciál pro 

politický odpor“ (Duncombe, 2010: 113). Teorie stavící alternativní média do přísného 

protikladu k hegemonii není ale zcela přesná. Některá alternativní média, jako například 

časopisy sci-fi fanoušků (jak jsem ukázal výše), nejsou politická a ani nezpochybňují 

společenský řád. Nicméně lze v souvislosti s jejich tvorbou hovořit o jistém politickém aktu. 

Tím je odpor vůči zažité pasivitě. Politickým aktem může být za jistých okolností i samotný 
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proces tvorby, kdy tvůrci i čtenáři odmítají být součástí jednosměrného komunikačního 

procesu.  

 

2. 2 Aktivní účastník komunikačního procesu – stírající se hranice mezi 

produkcí a užíváním mediálních sdělení 

 Mezi příjemci sdělení masových médií je větší podíl pasivních konzumentů38, kdežto 

mezi čtenáři fanzinů se dá sledovat větší procento účastníků komunikace, kteří jsou ochotní 

zapojit se do výroby sdělení a zpětné vazby. Alespoň tak to platilo v minulém století. 

V prostředí nových médií ovšem není toto tvrzení tak jednoznačné. Fanzinoví tvůrci se ke 

svému okolí chtěli vyjadřovat nebo se vůči němu vymezovat. Televize říkala: „Nemáte na to 

dostatečnou kvalifikaci.“ Oproti tomu fanzin vybízel: „Jen to vyzkoušej.“ Duncombe – sám 

rozkročený mezi akademickým prostředím a scénou fanzinových tvůrců39 – popisuje 

komunikační proces masových médií marxistickým termínem odcizení: „S tím, jak stoupá 

míra masové spotřeby, dřívější vazby se vytrácí. Lidé byli a jsou méně a méně spojení s tím, 

co konzumují“ (Duncombe, 2010: 113). Fanzinoví tvůrci chtěli a chtějí do komunikačního 

procesu vstoupit – nevnímají kulturu distribuovanou oficiálními kanály jako konečný proces a 

stejně tak neváhají vytvořit si kulturu vlastní.  

   

 „Fanoušci jsou totiž motivování nejenom radostí z vědění, ale i ze sdílení vědomostí“ 

(Jenkins, 2006: 139). Jenkins, někdejší profesor na MIT, v současnosti vyučující na univerzitě 

v Jižní Karolíně žurnalistiku a komunikační studia, tak ve své práci navazuje na 

birminghamskou školu, kulturální studia a na výzkum publik v práci Johna Fiskeho nebo Ian 

Ang. Čtenáři jsou zároveň i tvůrci, podílí se na tvorbě významů – a ty se vyvíjí ve vzájemné 

interakci.  

 

 Jedním z možných způsobů, jak takový vztah uchopit, je termín „produsage“ – 

charakteristika vlastní pro současnou síťovou kulturu symbolizovanou Webem 2.0 (oproti 

jeho dřívější podobě má 2.0 značit síť, která už není jednosměrným komunikačním 

                                                           
38 

Problém pasivity ve vztahu k přijímaní sdělení masových médií je ovšem v současnosti díky internetu 

komplikovanější, než jak tomu bylo například v předinternetové době 
39 

Ve své vlivné knize Notes from Underground hned v úvodu přiznává, že se počítá spíš k fanzinovým tvůrcům. 

Vyučuje ale mediální a komunikační studia na newyorské Gallatin School spadající pod tamní univerzitu 
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prostředkem). Jedná se o kontinuální spolupráci na vytváření a rozšiřování významů. Je to 

proces urychlený technologiemi, ale není závislý pouze na nich – souvisí také se změnou 

společenského paradigmatu. Termín má ilustrovat, jak se stírají hranice mezi užíváním médií 

(z angl. „use“) a produkcí mediálních sdělení40 (Jenkins, 2008). Fanzinová kultura – 

organizovaná horizontálně a ne vertikálně – byla podle Jenkinse předzvěstí současné 

komunikační krajiny tvořené novými médii, která se tento mediální teoretik snažil uchopit 

konceptem „kultury účasti“41: 

1) relativně nízké bariéry pro umělecké vyjádření a zapojení se do občanského života 

2) silná podpora pro tvorbu a sdílení tvorby s ostatními 

3) nějaký druh neformálního mentorství, pomocí něhož jsou zkušenosti předávány nováčkům 

4) účastníci (kulturního procesu) věří, že na jejich příspěvku záleží (respektive, má smysl 

přispívat) 

5) účastnicí cítí jistý stupeň sociálního propojení (nebo alespoň je zajímá, co si ostatní myslí a 

co vytvořili) 

(Jenkins, 2009: 5-6) 

 

2. 2. 1 Vědomosti všech účastníků komunikačního procesu 

 Tok informací v rámci fanzinové kultury by mohl být, s nadsázkou řečeno, „offline“ 

modelem teoretického konceptu kolektivní inteligence francouzského filozofa Pierra 

Lévyho42, ke kterému Jenkins často odkazuje43: „O fanouškovských komunitách můžeme 

přemýšlet jako o ekvivalentu Wikipedie“ (Jenkins, 2006: 266). Na oněch peer-to-peer 

interakcích a sdílených vědomostech, o nichž Lévy píše a jež v současnosti reprezentuje 

například projekt Wikipedia, stojí i fanzinová kultura. Lévy koncept kolektivní inteligence 

staví do protikladu k dystopické vizi společnosti, kde jsou hlasy jedinců umlčeny. „Nová 

vědomostní (informační) kultura je rozprouděna rozdílnými způsoby myšlení. Tato kolektivní 

                                                           
40 

Z angl. „produce“ 
41 

Z angl. originálu Participatory Culture 
42

 Jeho nejznámějším teoretickým konceptem je právě kolektivní inteligence, představená ve stejnojmenné knize 

v roce 1994. Předpověděl tak budoucnost konzumace médií, jež je v současnosti obousměrná, a mediální teoretik 

Henry Jenkins tuto myšlenku dále rozvedl. Konzumenti se mají o své vědomosti dělit s ostatními a budovat 

platformu pro sdílení vědomostí – tu v Lévyho teorii představuje Cosmpedie. V současnosti ji lze připodobnit 

serveru Wikipedia 
43

Byť samozřejmě fanzinová kultura je vždycky zaměřena na určité téma, nemá za cíl obsáhnout všechno vědění 
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výměna vědomostí nemůže být ovládnuta bez předchozích zdrojů moci – statických 

byrokratických hierarchií, mediálních monarchií a mezinárodních ekonomických sítí.“ 

Tradiční formy sdílely úzkou kontrolu toku informací – držely informační flow na uzdě.  

„Dynamická, kolektivní a reciproční povaha těchto změn podkopává tradiční formy a 

destabilizuje pokusy vytvořit biblickou ekonomiku, ve které mají některé významy větší váhu 

než ostatní“ (Lévy dle Jenkins, 2006: 140). Lévy spojuje vznik „vědomostního prostoru“44 

s tím, jak padají omezení komunikace vycházející z geografické polohy příjemce a producenta 

sdělení. Jedinci už nejsou tak loajální k jednomu titulu nebo dokonce médiu. V jeho vysněné 

Cosmopedii, tedy platformě sdružující vědomosti všech jejích uživatelů, se bortí také rozdíly 

mezi „autory a čtenáři, tvůrci a diváky (…) s jejich zrušením se formuje 'čtecí-psací' 

kontinuum“, jež je základem vědomostních komunit (Jenkins, 2006: 144). Na konci tohoto 

procesu by měl být „dokonalý příjemce“. Jeho předobrazem byl v předinternetové době 

fanoušek. Lévy předpověděl, jak by mohla směna kulturní produkce fungovat v budoucnosti.  

 

2. 3 Fanoušek jako dokonalý konzument 

 Fanoušci to neměli nikdy lehké. Svoje nadšení a vášně v běžných sociálních 

interakcích skrývali. Lidé okolo nich by jim nejspíš nerozuměli, kdyby vyprávěli o 

fantastických dobrodružstvích, která zažili s textem, hudbou nebo filmem. Raději se 

sdružovali v komunitách stejných „bláznů“, kde našli porozumění. Veřejnost, dokonce i 

akademická obec se na fanoušky dlouho koukala skrz prsty, ono fanouškovství bylo v jejich 

očích něco infantilního, nezralého a iracionálního.  

 

 Mediální společnosti přiznaly jako první, že se mýlily, když začaly využívat 

vědomosti fanoušků, se kterými se dříve soudily o autorská práva, protože si často introvertní 

pisálci přetvářeli jejich díla podle svého. Herní průmysl byl v tomto směru nejprogresivnější45. 

Dnes by se zábavní průmysl neobešel bez takzvané strategie „transmedia storytelling“, která 

radí vyprávět příběh na všech možných platformách – od samotného filmu přes videohry po 

akční figurky. Jejich cílovou skupinou jsou právě fanoušci.  

                                                           
44

 Z anglického originálu „knowledge space“ 
45 

Zástupným příkladem budiž fanouškovský mód hry Half-Life s názvem Counter Strike 
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 Univerzitní půda pochopila jejich důležitost vzápětí. Akademici se zaměřovali na 

fanoušky jako příjemce mediálních sdělení a chtěli zkoumat jejich rutiny a rituály. Fandovství 

bylo také interpretováno jako důkaz vykořisťování masovými médii – tato interpretace za 

fanouškovstvím viděla jenom snahu mediálních společností posílit vazby mezi příjemcem a 

produktem, maximalizovat zisk (Sabal dle McQuail, 2009). Jedním z prvních akademiků, 

kteří se snažili rehabilitovat fanouška v očích veřejnosti i akademické obce, byl mediální 

teoretik John Fiske. Zabýval se výzkumem publik a mezi prvními prosazoval názor, že 

fandovstvím se nemá pohrdat, ale spíš vyzdvihovat jeho produktivní sílu aktivně vytvářet 

nové významy z předkládaných materiálů populární kultury,  stylistického předvádění, 

sociální identifikace a asociace – tedy praktiky, kterými se chce skupina fanoušků vymanit 

z manipulativního sevření média (Fiske dle McQuail, 2009: 458). Díky snaze akademiků jako  

John Fiske nebo Henry Jenkins, který na fanouškovské kultuře rozvinul koncept 

„participatory culture“ popisující současné přijímaní a vytváření mediálních sdělení 

prostřednictvím nových médií, dosáhlo fanouškovství postavení relevantního kulturního jevu 

hodného zkoumání.  

  

2. 3. 1 Fanoušek na okraji společnosti 

 Na hudební fanoušky bylo ještě v devatenáctém století nahlíženo jako na patologický 

jev označovaný termínem „musicomania“ (Cavicchi dle Coyer, Dowmunt, Fountain, 2007: 

245). Byli spojování s různými poruchami: zálibou v davovém násilí a společenském chaosu, 

nedostatkem sebeovládání a mluvilo se o nich ve spojení s nepotlačitelnou animalitou. Přitom 

milovníci opery jenom navštěvovali některá představení několikrát po sobě a psali si deníky, 

které jim sloužily k zaznamenání momentálních pocitů. Milovníci hudby si přehrávali 

oblíbené skladby na nástrojích u sebe doma. Už tehdy ke konci devatenáctého století mohli 

být tím, co dnes nazýváme aktivní konzument (podobně jako naštvaní fanoušci psali 

rozhořčené dopisy siru Arthuru Conanu Doyleovi, když v roce 1893 ukončil příběhy 

Sherlocka Holmese a nechal slavného detektiva zemřít46). Už tady byl vidět rozdíl mezi 

obyčejným návštěvníkem koncertu nebo čtenářem a vášnivým fanouškem. 

 

 O necelé století později, v prosinci 1986, popisoval magazín Newsweek záliby 

fanoušků seriálu Star Trek jako infantilní fetišismus. Považoval za záhadu, že sledují jeden díl 
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Nebo když se sdružovali fanoušci Karla Maye a v uzavřených společenstvích si předčítali jeho příběhy 
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pořád dokola a rozebírají ho z různých úhlů. Fanouškovství mělo být jakousi skandální 

kategorií v tehdejší americké kultuře, ne relevantní kulturní aktivitou (Jenkins, 1998). Dvacet 

let nato se Henry Jenkins stále rozčiloval nad tím, proč se magazín Newsweek bojí použít 

slovo fanoušek. Časopis ho vždy, když psal o kultuře nových příjemců mediálních sdělení, 

nahrazoval jinými slovy.  

 

 Antropolog Grant McCraken pro ně měl výraz „multipliers“, zatímco se hojně 

používal termín „prosumers“47. „Ale tito noví 'multipliers' jsou jenom zkrátka méně 'geeky' 

verze fanouška – fanoušci, co nenosí gumové uši jako Spock a nežijí ve sklepě u svých rodičů, 

fanoušci, co mají život“ (Jenkins in Coyer, Dowmunt, Fountain, 2007: 359). 

 

2. 3. 2 Fanouškovství   

 Svoboda a volnost fanoušků při přepisování textů populární kultury v sobě skrývá cosi 

subverzivního. Šlo o praktiky, které později převzala kontrakulturní hnutí šedesátých a 

osmdesátých let, jak jsem ukázal v kapitole o historii fanzinů. Subverze, respektive potřeba 

pro subverzivní činnost, s sebou vždy nutně nese vášeň a nadšení pro věc. Entuziasmus je 

jedním z klíčových pojmů při definování fanouškovství jako praktiky.  

 

 Tím dalším je aktivní účast na tvorbě významů a v neposlední řadě produktivita. 

Nadšení a náklonnost k určité filmové nebo televizní sérii, případně hvězdě populární nebo 

undergroundové hudby, fanoušky nutí k tomu produkovat vlastní významy. Těmi mohou být 

podle Johna Fiskeho třeba zdi teenagerských pokojů plné plakátů, způsob oblékání, sestřih 

nebo makeup – podílí se tak aktivně na sociální cirkulaci významů a deklarují svoje 

společenské a kulturní preference (Fiske, 1989: 116). Pierre Bourdieu tuto aktivitu 

identifikuje souhrnně jako proletářské kulturní praktiky v opozici k buržoaznímu odstupu 

od textu, který se v druhém pojetí bere jako spotřební komodita (Bourdieu dle Fiske, 1989). 

 

 Komunitní rozměr je dalším důležitým znakem. Fanouškovství je nejčastěji 

považováno za něco kolektivního – ať už nadšenec docházel do sci-fi klubů, jezdil na srazy, 
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 Složenina slov „produce“ (produkovat) a „consume“ (konzumovat)  
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tvořil fanziny v kolektivu (nebo individuálně, ale na základě sítě odběratelů se vytvářel okruh 

lidí sdružený danou publikací), nebo své fanouškovství prožíval v rámci virtuálních komunit 

fanoušků, třeba na diskuzních fórech. „Fanouškovské komunity svoje členství definovaly již 

tradičně spíš skrze duševní spřízněnost než lokálně. Fandomy byly virtuálními komunitami 

ještě před příchodem počítačové komunikace“ (Jenkins, 2006: 137).  

 

 S tím nepřímo souvisí i to, že fanoušci jako aktivní příjemci mediálních sdělení byli 

vždy mezi prvními uživateli nejnovějších technologií – ať to byl mimeograf, který produkci 

tištěných fanzinů zlevnil a urychlil, nebo webové blogy. Domácí fanouškovská videa 

pořizovaná ještě na videokamery vznikala už desetiletí před internetem, ale až nová média 

dala fanouškům distribuční nástroj k jejich jednoduchému zveřejňování. 

 

 Fanoušci nejsou jenom aktivní publikum, ale i aktivistické publikum. Přes počáteční 

spory o nedotknutelnost intelektuálního vlastnictví s velkými mediálními společnostmi a 

filmovými studii začali fungovat fanoušci s tvůrci původních příběhů (které fanoušci tak 

horlivě přepisovali) v jakési symbióze a vzájemně se inspirovat. Fanoušci dokázali zvrtnout 

směr příběhu podle svého, uměli se mobilizovat a vyjednávat. Vytvořili si infrastrukturu pro 

kritický dialog s populární kulturou a ta jim naslouchá. Fanouškovství se stalo také 

platformou pro konzumentský aktivismus (Jenkins, 2006). 

     

2. 3. 3 Fan studies  

 Studium fanouškovství neboli fan studies bylo zpočátku chápáno jako podřadný obor. 

Jestliže byla populární kultura ve srovnání s kánonem vysoké literatury méněcenný objekt ke 

zkoumání, stejně tak byl i výzkum fanoušků méněcenný v porovnání s komunikačními studii 

(Jenkins in Coyer, Dowmunt, Fountain, 2007). Fan studies si jako obor musely vybojovat své 

místo na akademické půdě. Jeho kořeny se datují do počátku devadesátých let, kdy vyšly 

zásadní publikace Constance Penley, Camille Bacon-Smith, Lisy A. Lewis a v neposlední 

řadě Henryho Jenkinse. Texty pomohly ustanovit fan studies jako obor, který jde v tradici 

britských kulturálních studií a výzkumu publik reprezentovaného autorkami a autory jako Ien 

Ang, Janice Radway, John Tulloch, David Morley a John Fiske.  
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 Jenkins byl jedním z prvních akademických fanoušků, jak se teoretikům zabývajícím 

se fanouškovskou kulturou začalo říkat. Zasadil se o to, že mnoho akademiků došlo až 

k jakémusi fanouškovskému „coming-outu“ i navzdory kritice ze strany akademiků 

připomínajících nadbytečný zájem o fanoušky při výzkumu publik. I proto považuji pro tuto 

práci Jenkinsův pohled za směrodatný.  

 

 K významnému posunu ve fan studies došlo v letech 2006 a 2007 s publikací Fan 

Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet: New Essays od Karen Hellekson a 

Kristiny Buse48, která přinesla nové poznatky, co se vnímání genderových rozdílů ve 

fanouškovské komunitě týče. Další důležitou knihou byla publikace Fandom: Identities and 

Communities in a Mediated World od autorů Jonathana Graye, Cornela Sandvosse a C. Lee 

Herringtona. Tehdy se v předmluvě The Future of Fandom k poslední zmiňované práci 

Jenkins vyslovoval: „Proč by měli být teoretici fandomu stále odděleni od hlavní akademické 

debaty a rozebírat svá témata v uzavřeném kruhu, než aby skutečně hráli mnohem důležitější 

a aktivní roli v širší diskuzi o současné transformaci médií? Proč by si měli doktorandi stále 

obhajovat, že chtějí svou dizertační práci psát o fanouškovské kultuře? Selžeme, pokud 

budeme neustále dokola omílat ty samé teorie a opakovat ty samé diskuze, jestliže 

nepředstavíme nové koncepty a argumenty“ (Jenkins in Coyer, Dowmunt, Fountain, 2007). 

Přínosem bylo podle Jenkinse také vydání Fan Fiction Studies Reader v roce 2014. Publikace 

se zaměřovala na fanouškovskou fikci bojující tvorbou vlastních významů proti stále více 

homogenizované kultuře.  

  

2. 3. 3 (Post) subkultura 

 Informační doba se svou saturací významů přinesla rozmělnění původní definice 

fanouška, jak si ukážeme hned v nadcházející kapitole, a jinak na tom není ani nadužívané 

označení „subkultura“. To je populárním, avšak trochu nepřesným termínem používaným pro 

uchopení fanouškovských komunit. Podle kulturního teoretika Andyho Bennetta se subkultura 

stala jakýmsi „catch-all“ termínem, pod který se může schovat cokoliv49. Subkultura má ve 

                                                           
48 

Obě se podílejí na publikaci Journal of Transformative Works and Cultures, která je pro obor fan studies 

důležitým rozcestníkem a přináší nové poznatky o oboru 
49 

Příkladem může být knižní publikace Kmeny a stejnojmenný televizní cyklus zaměřující se na městské 

subkultury, kde se jednotlivé kapitoly (nebo díly) prolínají – někteří punkeři jsou zároveň vyznavači filosofie 

straight-edge a už jenom z pár záběrů je zřejmé, že se zároveň řadí k „subkultuře“ milovníků tetování 
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zkratce označovat sociální skupinu s jasně danými pravidly a hierarchií, sdílející společné 

znaky. Těmi většinou jsou styl oblékání nebo muziky – členové subkultur jsou tedy také 

fanoušci. Takovými způsoby členové subkultur demonstrují společnou revoltu proti 

dominantní ideologii, samozřejmě také za pomoci neoficiálního tisku neboli fanzinů. Dnes už 

se takové skupiny vyznačují vysokou mírou migrace mezi styly a připomínají tak spíš 

amalgám různých subkulturních identit. Podíl na tom má nejenom internet, ale také kooptace 

subverzivních symbolů systémem, který opoziční kódy přepisuje do řeči těch dominantních. 

Ukázalo se to například na znacích punkové subkultury. Subkultura ztrácí svůj původní 

smysl, kterým bylo stát v opozici k systému.  

 

 Základy výzkumu subkultur leží v USA v padesátých letech. Chicagská sociologická 

škola se v rámci kriminologie zabývala chováním gangů mladistvých a její teoretici bořili 

mýty o původu deviantního chování v psychických poruchách. Chicagská sociologická škola 

obrátila pozornost k sociokulturním podmínkám, z nichž daní jedinci vycházejí. Ústřední 

pohled na subkultury se pak formoval na půdě Centra současných kulturálních studií při 

univerzitě v Birminghamu v sedmdesátých letech. Stěžejním dílem byla publikace Resistance 

Through Rituals z roku 1976, kde Stuart Hall a Tony Jefferson zdůraznili, že deviantní 

chování mládežnických subkultur etablujících se z dělnické třídy má být chápáno jako reakce 

na strukturální změny v poválečné Británii. Cílem zkoumání byly skupiny s deviantním 

statusem v rámci normativní společnosti – městská mládežnická dělnická třída v opozici 

k dominantní kultuře. Jejich chování si původní teoretici subkultur vysvětlovali jako snahu 

vymezit se proti generaci svých rodičů. Latentní funkcí subkultury bylo „vyjádřit a vyřešit, 

jakkoliv magicky, rozpory stále ukryté nebo nerozřešené v kultuře rodičů“ (Cohen dle 

Hebdige, 1979: 123-124). Hall provedl revizi tohoto konfliktu a teoreticky vychází z konceptu 

kontrahegemonie italského marxisty Antonia Gramsciho.  

 

 Příslušníci subkultur svým vzhledem a chováním reagovali na prožívané změny 

v institucionálním rámci života dělnické třídy (Hebdige, 1979: 134-135). Tento styl slouží 

k udržování konsenzu a zároveň je nástrojem kritické klasifikace světa. Na práci Halla a 

Jeffersona pak následně navázali teoretici jako Dick Hebdige, který ve své knize Subkultura a 

styl z roku 1979 interpretoval znaky subkultur jako teddy boys, mods, skinheads nebo 

punkerů. Hebdige už tam naznačil problém kooptace subkultur, tedy integrování 
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subkulturních znaků do dominantního významového rámce – jednoduše se jednalo o vplutí 

opozičního stylu do mainstreamové produkce. Televize a tisk zbavuje opoziční postoje 

podvratnosti. „Tímto nekončícím léčebným procesem se obnovuje narušený pořádek a 

subkultura je integrována jako osvěžující divadlo uvnitř dominantní mytologie“ (Hebdige, 

1979: 144). Nakonec je ze subkultury jenom neškodné divadlo, na které se i přes její původní 

odpor začnou prodávat lístky.  

 

 S tím, jak se hudební underground přesunul na internet50 a dřívější revoluční nástroj  –  

kytaru vyměnil za syntetické počítačové samply, bylo potřeba přezkoumat teoretický aparát 

birminghamské školy ze sedmdesátých let. Pohled CCCS byl často kritizován z různých 

pozic, například proto, že vůbec nepočítal se ženami (Mc Robbie, Garber dle Ryšávka: 2010) 

nebo že subkultury nebyly ve skutečnosti tak sevřenými skupinami. S důslednou revizí přišel 

v roce 1990 teoretik Manchesterského institutu populární kultury Steve Redhead. Ten 

z postmoderní perspektivy nahlížel na subkultury jako hybridy. Chtěl vytvořit aparát pro 

porozumění současné kulturní dynamice, kdy se potkávají styly z nejrůznějších částí světa 

v globální vesnici. Komunitní cítění se podle něj omezuje pouze na společné zážitky – to se 

týká se například vlny raveové hudby v Británii, kde se pospolitost projevuje taneční hudbou 

a drogovými dobrodružstvími. Postsubkulturalisté pak navrhují termín subkultura nahradit 

termíny neokmen51, životní styl52 nebo scéna53. Koncept postsubkultur je pak zas kritizován 

kvůli tomu, že vůbec nepočítá s třídním původem vyznavačů toho kterého stylu.  

 

 Akademická půda vede dlouhodobě debaty o tom, jak teoreticky uchopit hybriditu 

současné mládežnické kultury. Jedno je ale jisté, některé závěry CCCS zůstávají i po více než 

čtyřech dekádách stále relevantní – ať už to je kontrahegemonická pozice takových sociálních 

skupin nebo Hallovo opoziční kódování a dekódování54, které Hebdige aplikoval v rámci 

                                                           
50 

Pro ten hudební je revolučním nástrojem platforma pro streamování nahrávek Soundcloud, který se ovšem 

chystá odkoupit a komodifikovat gigant mediálního průmyslu Universal 
51 

Neokmeny mají být podle Maffesoliho spojeny právě společnými zážitky (Maffesoli in Ryšávka, 2010) 
52 

Tento termín má zahrnout to, jak se do konzumentských aktivit otiskuje kolektivní cítění (Ryšávka, 2010) 
53 

Může jít o označení propojení hudebníků s posluchači díky internetu (Straw in Ryšávka, 2010) nebo souznění 

posluchačů (Shank in Ryšávka, 2010) podobné konceptu neokmenů 
54 

V knize Encoding and Decoding Media in the Discourse z roku 1973 Stuart Hall předkládá teorii, že divák 

není jenom pasivním konzumentem sdělení, ale zároveň se na sdělení podílí. Výklad sdělení závisí na kulturním 

pozadí toho kterého příjemce, sdělení se s diskursem může pozměnit. Hall předkládá tři postoje, jaké může 

příjemce zaujmout: dominantně-hegemonický, vyjednaný kód a opoziční kód. Pro subkultury je klíčové opoziční 

kódování – preferované vyznění sdělení je zamítnuto a zaměněno za vlastní znak 
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interpretace vyjadřování revoltujících punkerů v sedmdesátých letech. To vše lze dobře 

aplikovat i na současnou fanzinovou produkci.   

   

2. 3. 5 Fanouškovství v informační době jako elastický pojem  

 Mediální teoretik Denis McQuail rozděloval fanoušky na dva tábory. Jedním z nich 

byla prostá náklonnost k určitému médiu, jako příklad uváděl filmového fanouška. Tím 

druhým pak byl fanoušek určitého typu televizního pořadu, filmového nebo dramatického 

žánru. Teoretičky Karen Hellekson a Kristina Buse55 pak rozdělovaly fanoušky na ty, kteří se 

dívají, hrají, diskutují, a na ty, kteří aktivně vytváří obsahy. Nejsou v rozporu, nepředhání se, 

ale vytváří dvojdimenzionální prostor. V rozhovoru na blogu Henryho Jenkinse však obě 

přiznávají, že se dnes chtějí vyhýbat jakýmkoliv generalizacím (Jenkins, 2015). Stejně tak 

dnes neobstojí ani McQuailova zastaralá definice. 

 

 Dřívější pojetí fanouškovství nebo přesněji fandomu jako distinktivní subkultury se 

specifickými kulturními hierarchiemi, tradicemi a interpretacemi se v informační době 

rozpouští. Ony geografické hranice, které dříve mohly fanoušky rozdělovat, s nástupem 

internetu padly. Fandom už nestojí na sociálních interakcích, ale na komunikaci online – tam 

se streamuje hudba, tam se čte fanouškovská fikce. S internetem taktéž došlo k rozmělnění 

pojmů. Oproti pasivnímu televiznímu médiu internet nutí své každodenní uživatele, aby sami 

vyhledávali informace, šířili své poznatky, ať už o politice nebo filmu, nebo dokonce 

sepisovali své názory do blogových postů. Onen aktivní konzument vzešel z internetové doby 

a je jedno, jestli ho zajímají vtipná videa na YouTube nebo konspirační teorie o leteckých 

tragédiích. To však v žádném případě nevylučuje to, že stále existují fanouškovské komunity, 

dnes však už mnohem víc virtuální. Příkladem mohou být fanoušci Harryho Pottera nebo 

internetového hudebního kolektivu PC Music56. Mají ale mnohem víc zájmů než ten jeden 

konkrétní a ony zájmy jsou přímo úměrné záplavě podnětů viděných každodenně na síti. 

Koncept fanouškovstí proto dnes můžeme aplikovat na mnohem obecnější rovině. Označuje 

v širším kontextu způsob, jakým v éře Webu 2.0 konzumujeme média.  

                                                           
55 

Obě dvě sestavují důležitý žurnál pro fan studies s názvem Journal of Transformative Works and Cultures 
56 

Článek Jareda Davise pro Dis Magazine ukazuje, jak vznikají virtuální subkultury okolo nejrůznějších nově 

vzniklých subžánrů elektronické hudby vycházející ze streamovacích platforem (DAVIS, Jared. Saved to your 

collection: navigating SoundCloud’s subculture. Dis Magazine [online]. [cit. 2015-08-27]. Dostupné z: 

http://dismagazine.com/blog/76880/saved-to-your-collection-navigating-soundclouds-subculture/) 
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3. Metodologie 

 V následující kapitole představím metodu, kterou jsem využil při výzkumu  a 

interpretaci dat – metoda je zároveň důležitým klíčem k operování s výsledky výzkumu, jak 

vysvětlím dále v práci. Konflikt mezi dvěma skupinami informátorů – veteránů a aktivních 

tvůrců zinů usazených v hardcore-punkové scéně – jsem analyzoval na materiálu o rozsahu 

deseti polostrukturovaných rozhovorů, sestavených s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých 

titulů. Tematické okruhy se týkaly motivací pro to začít vydávat vlastní fanzin, návaznosti na 

konkrétní tuzemské nebo zahraniční tituly, případně československý samizdat, role fanzinů ve 

formování kritického myšlení a světonázoru, pracovních rutin, komunity vytvořené kolem 

titulu, postavení fanzinu v rámci hardcore-punkové scény, dalších aktivit v rámci hudební 

scény nebo činnosti v neziskových organizacích, postoje k politickému aktivismu, ideologické 

základny fanzinu v opozici k dominantní ideologii a konfliktu tištěného a digitálního média. 

Interview jsem s pěti respondenty provedl osobně, s dalšími pěti prostřednictvím emailové 

korespondence. Elektronickou komunikaci jsme zvolili z částečně z logistických důvodů, 

částečně proto, že ji tázaní preferovali více než osobní kontakt57.  

 

 Pro interpretaci dat jsem zvolil kvalitativní výzkumný přístup, konkrétně metodu 

zakotvené teorie. Ta představuje způsob přemýšlení o datech, způsob konceptualizace, který 

vede k tvorbě teorie na základě dat obsažených v rozhovorech (Morse dle Hytych, Říháček, 

2013). Jelikož je mi zvolené téma blízké, sám jsem vydavatelem nezávislého časopisu 

dotýkajícího se některých ze subjektů hardcore-punkové scény, vyhodnotil jsem, že pro mě 

náročnost dané metody bude díky nabytému subkulturnímu kapitálu zvládnutelná. Výzkumné 

otázky se týkaly 1) motivace k založení fanzinu, 2) motivace k pokračování v produkci 

fanzinu, 3) demotivace při pokračování v psaní fanzinu, 4) ideologické složky fanzinů a 5) 

konfliktu mezi internetovým prostředím a papírovým médiem. Poslední otázka se stala 

ústředním konceptem, jenž jsem se snažil vysledovat v celé šíři výzkumného materiálu.  

 

 Metoda zakotvené teorie si nedává za cíl zobecnění výsledků nad rámec 

analyzovaných textů, jejím hlavním zaměřením je detailní analýza předložených textů, snaha 

o vysledování diskursivních vzorců a následné pochopení významů podílejících se na 
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Provést rozhovor písemně, tedy prostřednictvím emailové komunikace, pro ně bylo přirozenější než osobní 

kontakt 
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konstrukci sociální reality (Šamánek, 2010). Držel jsem se postupu (Corbin, Strauss, 1999) 

skládajícího se z několikanásobných a několikaúrovňových kódování, kategorizací a 

konceptualizací. Při analýze jsem postupoval takto: 1) otevřené kódování, 2) axiální 

kódování, 3) selektivní kódování. Při otevřeném kódování jsem si dával za cíl zachytit 

„esenci“ konkrétních analyzovaných událostí a jevů (Hytych, Říháček, 2013), podchytit 

významové jednotky a úseky vztahující se k výzkumným otázkám. Jednalo se o první čtení 

textů – šlo o průzkum daného terénu, pokus o vyznačení významových jednotek, jejich 

protřídění a konceptualizaci. „Název 'otevřené kódování' vyjadřuje nastavení výzkumníka, 

který je v této fázi analýzy otevřen objevování nových významových jednotek a vytváření 

dalších konceptů“ (Hytych, Říháček, 2013: 7). 

 

 Při axiálním kódování jsem se snažil načrtnout spojení mezi již vzniklými 

kategoriemi, významovými jednotkami – při opakovaném čtení se objevovaly stále nové a 

nové kategorie, zároveň se jasněji vyjevovaly vzájemné vztahy. Činil jsem tak v duchu 

kódovacího paradigmatu, které zahrnuje podmiňující vlivy, kontext, strategie jednání a 

interakce a následky (Corbin, Strauss, 1999). Kategorie jsem pojmenovával na základě 

obecných označení s cílem zachytit podstatu jevu nebo byla zdrojem pojmenování slova, která 

použili přímo informátoři, ta se nazývají „in vivo“ kódy (Corbin, Strauss, 1999: 48). U 

kategorií jsem se také snažil vyznačit jejich dimenzionální profil a body, v nichž se stýkají 

s ostatními kategoriemi. Tento postup se opakoval a docházelo k dalšímu zobecňování 

významových jednotek.  Při selektivním kódování jsem už vyznačil ústřední koncept – hlavní 

výzkumnou otázku – a snažil se ji systematicky vztáhnout k ostatním kategoriím.  

 

 Pokud výzkumník používá metodu zakotvené teorie, při postupu dochází současně ke 

sběru dat, analýze a vytváření teorie, jde o vzájemnou interakci procesů – metodologie je 

souběžně upravována, aby byla umožněna co nejpodrobnější a nejdetailnější výpověď. Tak se 

dosáhne bodu teoretické nasycenosti, kdy žádná nová informace nemá za následek změnu 

v závěrech (Šamánek, 2010). Při analýze dat jsem se snažil zvýšit svou teoretickou citlivost za 

použití těchto zdrojů: 1) literatura, 2) profesní zkušenost58, 3) osobní zkušenost59, 4) data 

z analyzovaného materiálu. Čtvrtý bod v práci představují citace jednotlivých respondentů. 
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Zkušenosti z žurnalistické praxe 
59 

Jako čtenář a tvůrce fanzinů 
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Teoretická citlivost má vyznačit výzkumníkovu schopnost rozlišovat jemné detaily ve 

významu údajů, schopnost vhledu a schopnost dát údajům význam (Hytych, Říháček, 2013). 

Důležité je zdůraznit, že pro tuto metodu se nedá předem stanovit jasně daný metodologický 

postup, během analýzy se proměňoval – cílem metody zakotvené teorie je především 

poskytnout aparát pro důslednou analýzu textů a tvorbu významů, z nichž se posléze vytvoří 

myšlenková mapa s vyznačenou kauzalitou zkoumaných jevů.  

 

 Procesy výše popsané neprobíhaly izolovaně a v jasném pořadí, nýbrž se prolínaly, 

opakovaly a vzájemně doplňovaly, dával jsem je také do souvislosti s teoretickou částí práce, 

aby byla data co možná nejdůsledněji zasazena do širšího diskurzivního rámce, a došlo tak 

k co nejvyšší teoretické nasycenosti. Při interpretaci dat jsem se snažil udržet rovnováhu mezi 

tvořivostí a vědou, taktéž jsem se snažil uhlídat si odstup od dat, jak vyzývají Corbin a 

Strauss.  
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4. Empirická část 

4. 1 Představení vzorku 

 Jako reprezentativní výzkumný vzorek jsem zvolil deset respondentů, kteří mají 

s vydáváním fanzinů bohaté zkušenosti. Ve výběru se rozcházím s původním zadáním tezí, a 

to ze třech důvodů: 1) v případě autorů Jonathana Haye, Sergeje Vutuce, Petra Hlaváčka a 

Václava Tvarůžky jsem vyhodnotil jejich tvorbu jako nevyhovující pro tuto práci 

(odchylovala se formou a částečně tematicky), 2) v případě Luboše Vlacha a Inyho60 se mi 

dané autory nepodařilo kontaktovat, 3) v případě Richarda Lapúnika jsem ve finální fázi 

vyhodnotil interview s ním provedené jako nevyhovující, pro výzkum nepřinášelo žádné 

relevantní poznatky. Výsledný vzorek představuje devět publikací61. Všechny zpovídané 

spojují kořeny v hardcore-punkové scéně a undergroundové publikace znamenaly nebo stále 

znamenají podstatnou součást jejich životů. Respondenti při procesu produkce svých fanzinů 

splňují definici Stephena Duncombea, který fanzin charakterizoval jako nekomerční, 

neprofesionální, nízkonákladový časopis distribuovaný, produkovaný a publikovaný 

samotnými tvůrci (Duncombe, 1997, 10). Jedna polovina zpovídaných se sestává ze čtyř 

„veteránů“, jak jsem pro účely práce označil ty, kteří už s vydáváním fanzinu skončili a 

mohou tak zhodnotit proces publikace od začátku až po aspekty vedoucí k jejímu zániku. Tato 

skupina si zároveň soubor dovedností spojených s produkcí zinů osvojila v předinternetové 

éře62. Druhá polovina se skládá z pěti stále „aktivních tvůrců zinů“, pocházejících především 

z mladší generace uvyklé internetu. Tímto mi srovnání jejich výpovědí pomůže lépe pochopit, 

jestli a jak se motivace současných autorů, pohybujících se v informační době jako doma, 

nějakým způsobem změnily. Posledním respondentem je autor, který už třetí dekádu vydává 

nejdéle vycházející fanzin na našem území – práci to poskytuje cenný vhled člověka, jenž má 

možnost hodnotit změny ve vydávání fanzinů v širokém časovém rozpětí. Pohybuje se tak na 

pomezí obou kategorií, pro účely práce jsem respondenta označil jako „aktivního veterána“. 
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 Autor vystupuje pod přezdívkou 
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Respondenti Jan Šamánek a Marek Zeman jsou zástupci jednoho titulu 
62  

Jedná se o autory, kteří se neučili fanziny vytvářet v internetovém prostředí 



 

37 
 

Petr – Hluboká orba 

 Jméno autora – jediného aktivního veterána vystupujícího v práci – jsem na jeho přání 

anonymizoval, v empirické části práce tak vystupuje jako Petr63. Stojí za fanzinem Hluboká 

orba, který jsem v kapitole 1. 3 označil za vlajkovou loď tuzemských hardcore-punkových 

fanzinů. Vychází od roku 1993 s nepravidelnou periodicitou. V čase, kdy vzniká tato práce, se 

chystá 31. číslo. Petr dává Hlubokou orbu dohromady na vlastní pěst, spoléhá se však na 

rozsáhlou síť přispěvatelů, kterou ovšem musí obměňovat z důvodů, k nimž se dostaneme 

dále. Příležitostně Hluboká orba vydává pod stejným jménem i hudební nahrávky, většinou 

však v kolaboraci s dalším subjektem. Náklad Hluboké orby se dříve pohyboval mezi 500-600 

kusy, někdy ale sahal až k 1000 kusům. Dnes náklad činí něco mezi 600-800 kusy64. Hluboká 

orba několikrát změnila formát, až se ustálila na rozměru A4. Počet stran se z čísla 30 navýšil 

na 100. 

 

Martin Valášek – Malárie 

 První respondent z kategorie veterán. Martin Valášek vydával od roku 1991 jeden 

z nejvýraznějších porevolučních fanzinů, Malárii. Periodicita byla proměnlivá, nicméně se 

snažil v prvních letech vydávat jedno číslo za půl roku, aby udržel schopnost časopisu 

referovat o aktuálních událostech. V první polovině 90. let plánoval vydat 6. číslo, ale k tomu 

už nedošlo. Až později v druhé polovině 90. let vydal 7. číslo kompletně v polštině, protože se 

tou dobou přestěhoval právě do Polska, odkud řídil své vydavatelství stejného jména. Valášek 

byl solitér, který raději pracoval na vlastní pěst než v kolektivu. Ostatně proto s Malárií začal. 

Spolupracoval ale s proměnlivou sítí autorů, které využíval převážně na recenzování 

nahrávek, aby do časopisu zahrnul co nejvíc různých pohledů. Malárie měla formát A5, aby 

se vešla do kapsy. Náklad se podobně jako u Petrovy Hluboké orby pohyboval také až okolo 

1000 kusů, ustálil se však na 500 kusů. Obsah čítal na 30 stran. 
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Jako důvod uvádí negativní zkušenost se spoluprací s komerčními subjekty, konkrétně s projektem BU2R 

financovaným budějovickým Budvarem. Bojí se, že by jeho slova mohla být zneužita a zasazena do „špatného“ 

kontextu 
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Informace vycházející z rozhovoru provedeného prostřednictvím emailové korespondence 5. října 2015 
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Tomáš Mládek – Reskator  

 Tomáš Mládek byl spoluautorem fanzinu Reskator s centrem v Praze. Vyšla pouze 3 

čísla, v rozpětí let 1998-1999. Mládek pracoval v kolektivu, kde byly jasně rozdělené role. 

Někdo měl na starosti psaní recenzí, někdo zas grafiku. Náklad respondent neuvedl, obsah 

čítal na 40-50 stran. Později Mládek založil hudební vydavatelství Damage Done Records. 

 

Emča – Bloody Mary 

 Na přání respondentky bylo jméno anonymizováno. Pro označení zpovídané jsem na 

její přání využil přezdívku, pod kterou měli čtenáři možnost číst její články na stránkách 

fanzinu Bloody Mary65. Emča nebyla zpočátku solitérka, připojila se k již existující redakci. 

Nicméně s tím, jak upadal zájem jejích kolegyň, závisel fanzin Bloody Mary na její aktivitě – 

naučila se tedy všechny formální rutiny včetně grafické úpravy časopisu. Bloody Mary 

vycházela od roku 2000 s nepravidelnou periodicitou do roku 2004, celkově vyšlo 14 čísel66. 

Kromě časopisu pořádala redakce Bloody Mary i koncerty nebo festival Genderfuck. Přestože 

se fanzin zaměřoval především na genderové otázky a různá pojetí feminismu, vycházel stále 

z hardcore-punkové scény a byl s hudbou spjatý. Některá vydání vycházela v nákladu až 1000 

kusů, později náklad klesal na 800 a následně 500 kusů. Publikace nebyla stránkovaná.  

 

Petra Krupauerová – Cerelitida  

 Prvním zástupcem stále aktivních tvůrců zinů je Petra Krupauerová, stojící za 

fanzinem Cerelitida. Vede ho sama, v duchu výše naznačeného solitérství, s příležitostnou 

pomocí přispěvatelů – většinu textů píše ona a také časopis graficky upravuje. První číslo 

Cerelitidy vyšlo v roce 2005 a fanzin vychází dodnes, s celkovými čtyřmi čísly. Náklad 

Cerelitidy se pohybuje kolem 200-300 kusů. Publikace není stránkovaná. 
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Jak jsem již v podkapitole 1. 1. 2 zmiňoval, nespočet autorů fanzinů vystupoval pod přezdívkami – jednak 

z důvodu větší svobody, částečně také z důvodu odpoutání se od zodpovědnosti za své někdy možná radikální 

názory – chtěli se takto krýt před případnými zásahy oficiálních institucí. Také to byl způsob popírání ega 

daných autorů v duchu tradice hnutí Fluxus a v případě Bloody Mary šlo také o způsob, jak vytvořit iluzi širší 

redakce, jelikož každá z autorek používala několik pseudonymů 
66 

Bloody mary: riot grrrl zin [online]. [cit. 2015-10-26]. Dostupné z: http://bloodymary.blog.cz/rubrika/cislo-14-

zabava 
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Jan Klouček – How Can Limokid Kill Your Dreams 

 Jan Klouček stojí za fanzinem How Can Limo Kid Kill Your Dreams – jedná se o 

propojení s fanzinem xBrotherhoodx. K tomu došlo po roce jeho existence, v roce 2006. 

Klouček vydal dvě čísla samostatně pod názvem Kill Your Ego, z toho vůbec první v roce 

2005 společně s nahrávkou Landmine Spring s názvem „Call Girl“. Už samotné spojení 

s dalším fanzinem indikuje jakousi redakci, do ní spadá několik spolupracovníků a probíhá 

zde dělba práce. Znovu jako u výše zmíněných titulů je periodicita nepravidelná a proces 

tvorby samovolný. Náklad se pohybuje mezi 250-300 kusy. Formát je A5, fanzin je 

nestránkovaný.   

 

Martin Grossman – Kazimír 

 Martin Grossman je vydavatel tíhnoucí k solitérství, nicméně i on je závislý na síti 

přispěvatelů a dalších cca deseti lidí, kteří mu technicky pomáhají dát číslo dohromady67. Stojí 

proto na pomezí solitérství a kolektivní práce ve vztahu k produkci fanzinu. Časopisu Kazimír 

vyšlo od roku 2008 šest čísel. Periodicita je nepravidelná, pohybuje se mezi jedním až dvěma 

roky. Obsah má 100-120 stran.  

 

Judita Císařová – Hlučál  

 Císařová je spolutvůrkyně fanzinu Hlučál, který produkuje stejnojmenný promotérský 

kolektiv. V rámci Hlučálu tudíž funguje pohyblivá redakce, fanzin nestojí na jednom člověku, 

ale je to kolektivní činnost s rozdělenými rolemi. První číslo vyšlo v roce 2011 a druhé rok na 

to, od té doby fanzin stagnuje. Císařová ovšem odmítá potvrdit, že by měl časopis skončit68. 

S celkovými dvěma čísly se nedá mluvit o periodicitě, ale proces byl podle slov respondentky 

volný. Publikace není stránkovaná. 
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 Informace vycházející z rozhovoru provedeného prostřednictvím emailové korespondence 2. září 2015 
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Informace vycházející z ústního rozhovoru provedeného 9. března 2015 
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Jan Šamánek a Marek Zeman – Revenge of the Nerds 

 Fanzin Revenge of the Nerds stojí především na Janu Šamánkovi a Marku Zemanovi. 

V rámci práce se dají označit za solitéry, protože nechtějí být na nikomu závislí a především 

chtějí časopis tvořit kompletně podle svých představ. Sami píší velkou část textů a na vlastní 

pěst časopis graficky upravují. Přesto se z důvodu větší pestrosti textů na stránkách objevují 

příspěvky od spřízněných autorů. Periodicita je nepravidelná, většinou se proces výroby 

jednoho čísla pohybuje mezi jedním až dvěma roky. Od roku 2008, kdy vyšlo první číslo, 

vydali dohromady 4 čísla. Fanzin vychází v proměnlivém nákladu 200-300 kusů. Publikace 

není stránkovaná.  

 

4. 2. Motivace začít s vlastním časopisem 

 V následující kapitole představím motivace, které vedly respondenty k tomu, aby 

založili vlastní časopis mimo oficiální vydavatelskou síť. Autoři časopisy využívají k tomu, 

aby se vzepřeli pravidlům konzumní kultury postavené na pasivitě a jednosměrném toku 

informací. Tento odpor je zakódovaný v pravidlech hardcore-punkové scény, z níž všichni 

autoři vycházejí. Po zapadnutí69 do této komunity začínají kriticky přemýšlet o světě kolem 

sebe70 a z pasivních konzumentů se přeměňují v aktivní producenty. Proto se pokusím 

vysledovat tento iniciační moment, kdy dochází v různých variacích k transformaci. Pro lepší 

představu přikládám mapu kódů, kterou jsem využil při výzkumu. Je zde názorně vidět, jak se 

od výzkumné otázky „motivace začít“ větví řetěze kódů, přičemž prioritní postavení má 

v tomto případě směr nahoru71 – zde je představen dominantní kód „kapela, koncert, fanzin“, 

který pro zpovídané představuje iniciační moment. Odsud se rozvíjí níže předkládaná analýza.  
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Přijmou její názory a postoje, zároveň komunita je přijme za své. Nejde ovšem o žádný přijímací rituál, 

spíš o samovolný proces 
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Dochází k opozičnímu dekódování, pokud si vypomůžeme teoretickým konceptem Stuarta Halla 
71  

Přičemž opačný směr signalizuje nižší prioritu kódů v rámci motivací respondentů 
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Schéma č .1 

 

4. 2. 1 Externí impulz – fanzin, kapela, koncert 

 „Posloucháš tvrdou hudbu (koncem osmdesátých let se z toho dostupného dá za něco 

takového označit jedině metal), pak zjistíš, že existuje něco tvrdšího, tedy hardcore punk, a 

s velkými obtížemi se k tomu dostaneš. Začneš se zajímat o texty a o to, co kapely říkají 

v rozhovorech, dozvíš se tak o ještě radikálnějších a méně známých kapelách. A především se 

dozvíš, že to celé není jenom o hudbě. Dostávají se ti do rukou první fanziny, seznamuješ se 

s nehudebními a politickými tématy, dozvídáš se, že to celé nemusí fungovat na principech 

hudebního byznysu a že by neměla být bariéra mezi kapelou a publikem. Někde tady to 

scvakne, obvod se propojí a ty se do něčeho takového pustíš taky,“72 podává vyčerpávající 

úvod ke svému dobrodružství s xeroxovými tiskovinami Petr73, tvůrce fanzinu Hluboká orba, 

nejdéle vycházejícího undergroundového časopisu u nás. Jeho příběh reprezentuje nejsilněji 

rezonující narativ ve výpovědích dalších respondentů, proto považuji za důležité vyzdvihnout 
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Citace vycházející z rozhovoru provedeného prostřednictvím emailové korespondence 5. října 2015 
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Jméno bylo na základě přání respondenta pozměněno 
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ho hned v úvodu74. Většina respondentů, ať veteránů, aktivních autorů nebo výše citovaného 

aktivního veterána, podle svých slov začínala poslechem hudby a chozením koncerty (hudba 

byla klíčová pro 9 z 10 dotázaných), touto cestou se seznámili i s fanziny, které sehrály 

důležitou roli ve formování jejich názorů a ukázaly jim cestu k vlastnímu (fanziny jako 

externí impulz pro produkci vlastního média zmiňuje 9 z 10 dotázaných, fanzin jde ruku 

v ruce s hudbou). Zásadní je zde náklonnost k danému kulturnímu produktu vlastní 

fanouškovským komunitám, jak jsem již popsal v podkapitole 2. 3. 2 – entuziasmus je jedním 

z klíčových pojmů při definování fanouškovství. Po nějaké době se rozhodli pustit se 

do tvorby časopisu. Pro motivaci založit vlastní časopis je klíčový externí impulz – koncert, 

nahrávka nebo jiný fanzin. 

 

 „Samozřejmě že jsem četl fanziny. To byl důvod, proč jsem s jedním začal. Fanziny mi 

jednoznačně otevřely obzory a pomohly artikulovat to, co jsem se dozvídal od kapel 

z textů,“75říká Tomáš Mládek, spoluautor fanzinu Reskator, který vycházel v druhé polovině 

devadesátých let. Právě odsud, ze stránek časopisů množených na černobílých kopírkách, se 

vzala ona potřeba něco dělat. „Něco dělej! To bylo hlavní výzvou hardcore punku a já ji 

vyslyšel,“76 vysvětluje Petr. Z Petrovy výpovědi je cítit silná potřeba vymanit se z diskurzu 

dominantního paradigmatu. Petr se stejně jako ostatní respondenti přesunul do diskurzu 

alternativního paradigmatu, kde se větší důraz klade na aktivní účast na komunikačním 

procesu a tvorbu nových významů obecně – těmi můžeme označit hudbu nebo časopis.  

 

4. 2. 2 Potřeba tvořit 

     Potřebu tvořit vyvolal v první řadě externí impulz - kapela nebo fanzin (obě dvě jednotky 

jsou v přímém vztahu a vzájemně se ovlivňují), ten způsobil interní reakci. O „potřebě tvořit“, 

která při výzkumu vyvstala jako jedna z dominantních kategorií, pak mluvilo 10 z 10 

dotázaných. Interní impulz označený jako „potřeba tvořit“ (respondenti ji pocítili až 

v momentě, kdy byli jako fanoušci naprosto oddaní danému hudebnímu stylu a filosofii 

hardcore-punkové scény nastíněné v podkapitole 1. 1. 3) byl spojovaný se dvěma motivy – 
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Přestože zpovídaní vykazují generační rozdíly, můžeme ho aplikovat i u mladších - Petrova generace měla 

omezený přístup k hudebním nahrávkám hardcore punku, ale i ta současná se k těmto interpretům musí 

„prokousat“ postupně - ono tvrdé jádro se musí objevit  
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Citace vycházející z rozhovoru provedeného prostřednictvím emailové korespondence 10. září 2015 
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jedním z nich byl motiv, který jsem pro účely této práce pojmenoval jako „splácení dluhu“, 

tím druhým pak bylo vnitřní pnutí „zkusím to taky“.   

 

 V případě motivu pojmenovaného jako „splácení dluhu“ jde o vděk za ukázání směru, 

jednotlivci měli potřebu hardcore-punkové scéně něco vracet. Například Judita Císařová, 

spolutvůrkyně fanzinu Hlučál vycházejícího od roku 2011, to viděla jako možnost, jak se 

zapojit77, protože dlouho neuměla hrát na žádný nástroj, a tudíž musela zvolit jinou cestu: 

„Chtěla jsem se toho taky účastnit, fanzin mi nabídl možnost angažovat se v dění na 

hardcore-punkové scéně něčím, co mi jde.“78Tou dobou už pořádala koncerty a cestovala, 

chtěla se společně s dalšími o své zážitky podělit. Také šlo jednoduše o to, že zjistila, že něco 

takového dělat může. Zde je vidět nadšení, které jsem popisoval v kapitole 2. 3. 2, kde jsem se 

zabýval změnou nastavení z pasivního konzumenta v konzumenta aktivního, který vyhledává 

příležitosti k participaci na komunikačním procesu. K tvorbě fanzinů jejich producenty vede 

vášeň.   

 

 „Splácení dluhu“ je ve vztahu s dalším motivem, který jsem pojmenoval jako „zkusím 

to taky“. „Splácení dluhu“ mohlo vést k fanzinům přes zjištění, že je jednoduché časopisy 

tvořit, jako to popisuje Císařová. „Zkusím to taky“ ale vystupuje také jako samostatný motiv, 

bez návaznosti na potřebu vracet něco scéně. Objevuje se u valné většiny ostatních 

dotázaných. Respondenti zmiňovali, že je fanziny vytrhly ze zažitého nastavení, vytrhly je 

z pasivity, což je v souladu s kapitolou 2. 2, kde jsem popisoval fanouška jako aktivního 

konzumenta, který se učí novým praktikám, naprosto rozdílným od těch vlastních 

dominantnímu paradigmatu. Fanziny respondenty vytrhly ze zažitých vzorců, nechtěli být už 

závislí na kultuře distribuované masovými médii. „Začal jsem přemýšlet jiným směrem. 

Těšilo mě zjištění, že mohu jako jedinec bez nějakého odborného vzdělání začít tisknout 

časopis. Prostě to zkusit. Popustit uzdu své kreativitě a učit se s ní pracovat. S tím souvisel i 

jistý přetlak a potřeba předávat informace, nejčastěji o kapelách, dál,“79 říká Jan Klouček, 

tvůrce fanzinu How Can Limo Kid Kill Your Dreams a zároveň provozovatel vydavatelství 

Samuel Records. I Jan Šamánek, spolutvůrce fanzinu Revenge of the Nerds, zdůrazňuje jako 
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Aktivně se podílet na tvorbě významů v duchu fanouškovských komunit 
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Citace vycházející z ústního rozhovoru provedeného 9. března 2015 
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motivaci individualismus „zkusím to taky“, objevený na stránkách fanzinů: „Je vidět, že to ti 

lidi dělají sami a není těžké to stvořit. Pořád ve fanzinech čtu, že to ten a ten autor chtěl vydat 

už před rokem, ale musel jsem udělat ještě tohle a tohle. Vystupuje z toho pro mě, že to stojí 

jenom na jednom člověku. V ten moment si uvědomíš, že to je jednoduché, jenom je důležité 

chtít. To samé máš s kapelami, které čekají na to, až jim někdo vydá album. Inspirovalo mě, 

když jsem četl, jak si kapely vydávají desky samy – že to je přístupné a jde to uskutečnit. 

Motivovalo mě, když v tom fanzinu někdo psal, že to stojí jenom na tobě a nikom jiném.“80 

 

4. 2. 3 Osvěta 

 Klouček i Šamánek chtěli skrze fanziny šířit osvětu, ukázat i ostatním, že jde bez 

cizích prostředků a s absolutní svobodou vydávat časopis, který bude psát o kapelách, které se 

neřídí tržními pravidly hudebního průmyslu a na které jen tak nenarazíte (šířit osvětu o 

kapelách si dávalo za cíl 8 z 10 respondentů). Tedy předávat ostatním étos, který ovlivnil je. 

Motiv osvěty byl další výraznou kategorií81, především byl spojený s významem DIY – 

punkové etiky, kterou se zinoví tvůrci řídí. „Nechci velkým médiím konkurovat, ani se proti 

nim vymezovat. Raději chci ukázat, že věci jdou dělat jinak, říkejme tomu třeba 'na koleně'. 

Proč? Prostě proto, že mě to baví, celosvětově funguje síť podobně přemýšlejících lidí a 

všechno nemusí být jen o podnikatelském plánu, sponzorech. Všechno může být jinak, než 

jsme zvyklí,“ vysvětluje Klouček principy samostatnosti, na nichž DIY hardcore-punková 

scéna stojí. Zde vyvstává i jistá potřeba sdílení informací, která je vlastní fanouškům jako 

aktivním účastníkům komunikačního procesu, jak jsem popisoval v kapitole 2. 2. „Fanoušci 

jsou totiž motivování nejenom radostí z vědění, ale i ze sdílení vědomostí.“ (Jenkins, 2006: 

139) Stejně tak se zde ukazuje jistý komunitní rozměr vyzdvihovaný v podkapitole 2. 3. 2 – 

vytváří se podzemní síť, kterou zmiňuje Klouček. Motiv osvěty jenom potvrzuje Martin 

Grossman, autor stojící za fanzinem Kazimír, který se podobně jako Klouček nechal 

inspirovat fanziny: „V době, kdy jsem fanziny doslova hltal, se v punkových časopisech 

propagovala ona mystická mantra 'udělej to sám'. Dvacet let je věk, kdy jde člověk po hlavě 

do všeho, a tak jsem se rozhodl, že se do toho vložím taky. Sám jsem si trochu naivně uložil za 

hlavní cíl fanzinu osvětu, tehdy na maloměstě, kde jsem vyrůstal.“82 Proti pasivitě předávané 

masovými médi a proti tržní ekonomice, ať už na hudebním nebo mediálním poli, se 
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vymezovala většina zpovídaných. Tématem se budu podrobněji zabývat v další části práce 

týkající se ideologické základny autorů fanzinů. 

 

4. 2. 4 Naštvání 

 Je důležité znovu zdůraznit, že motiv osvěty je také spojený s nadšením pro kapely 

skryté v undergroundu83, ke kterým bylo těžké se dostat, jak jsem naznačil výše. Martin 

Valášek si už jako malý v duchu oddaného fanouška přepisoval do sešitů hitparády z polského 

rádia84, později o kapelách psal ve svém fanzinu Malárie. Potřebu něco dělat spojenou 

s fanziny mohlo motivovat také naštvání, například Mládek zuřil, když četl recenze na 

hardcore-punkové nahrávky v hudebním tisku a chtěl o svém žánru psát od srdce85: „Ostatně 

recenze na hardcore desky ve Sparku byl hnací motor pro tohle všechno. Štval mě ten jejich 

vidlácký styl, zabedněnost a nulový rozhled.“86 Zde se ukazuje jistý konflikt alternativního 

diskurzu s tím dominantním. Insider scény Mládek je rozzuřený, když čte, jak je jeho kultura 

vykládána dominantními kódy – vyjevuje se zde jistá ochranitelská tendence vlastní 

fanouškovským komunitám. Motiv „naštvání“ se dá identifikovat i v počátcích fanzinu 

Revenge of the Nerds, který tvoří Jan Šamánek s Markem Zemanem. Ono naštvání je ale 

směřované vně alternativního diskurzu, ne vůči tomu dominantnímu, jako tomu bylo u 

Mládka. Na fanzinové scéně jim chyběl časopis, který by chtěli číst – aby jim vyhovoval 

graficky, obsahově (dlouhé analytické články, zabývající se také společenskými tématy), bez 

gramatických a typografických chyb. Proto s jedním začali, byť oba dva už dříve do fanzinů 

přispívali nebo tvořili vlastní.87 Naštvání se objevilo v různých variacích jako motivace v 10 

případech z 10.  

 

4. 2. 5 Demonstrace 

 Ono naštvání ale mohlo být směřované také ke každodenním diskrepancím a 

politickým tématům88, od kterých to v případě některých tázaných byl jenom krok 
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k aktivismu. Přes politická témata a aktivismus, jež jsem identifikoval jako externí impulz89, 

se na rozdíl od všech ostatních respondentů dostala Emča90 k tvorbě fanzinu Bloody Mary. 

Jedná se tedy o odchylku od hlavního narativu popsaného výše Petrem – od kapely přes cizí 

fanziny k tomu vlastnímu: „Když mi bylo 19 nebo 20, měla jsem silné pnutí, že potřebuji dělat 

aktivismus. Z dnešního pohledu mi to přijde naivní a mesiášské, ale chtěla jsem zkrátka něco 

dělat, hodně věcí mě štvalo. Byly pro mě důležité genderové otázky, na vlastní kůži jsem to 

pociťovala, takové ty nerovnosti a obtěžování v každodenním životě. Ziny mám víc spojené 

s aktivismem, ne moc s hudbou. Chodily jsme hlavně na ty zvířátkářské demošky, to bylo 

hlavní téma v devadesátých letech, tam se člověk dostal k letákům a informacím.“91 Zásadním 

formativním momentem pro Emču byly přípravy na protesty proti zasedání Mezinárodního 

měnového fondu v roce 2000. Tato zkušenost pro ni byla radikalizující a ve stejné době se 

napojila i na proud feministické kritiky. Ta u nás ožila nedlouho předtím. Díky tomuto 

myšlenkovému hnutí byl obnoven 8. březen a svátek MDŽ, tak vznikla i Feministická skupina 

8. března. Právě při těchto oslavách se dala Emča dohromady i s redakčním jádrem fanzinu 

Bloody Mary, který byl výrazně napojený na hardcore-punkovou scénu a oproti 

feministickým věstníkům jako Přímá cesta měl nadhled a vtip. Bloody Mary se oddělovala od 

tvrdého jádra feministické skupiny, právě proto se na něm Emča začala podílet. Vadilo jí 

zaměření na seriózní politická témata, Emča chtěla víc akcentovat osobní zkušenosti žen 

právě s nadhledem a vtipem, bez svazující korektnosti. Bloody Mary se měla týkat spíš 

osobních prožitků: „Někdo mě třeba otravoval ve vlaku nebo měl problém s tím, že se 

považuju za feministku. Jestli to prý není nějaká nemoc, ptali se mě.“ Tento sdílený odpor se 

šířil prostřednictvím fanzinu Bloody Mary a jednou z těch, kterou oslovil, byla i Judita 

Císařová92: „Někdy ve čtrnácti letech mě hodně oslovilo hnutí riot grrrls, tuto rétoriku hlásala 

v té době Bloody Mary, tudíž jsem v podstatě vyrůstala na tomto zinu. Byly to věci, které se mě 

dotýkaly, šlo o to 'být holkou ve scéně'.“93 
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4. 2. 6 Politická linie 

 Ostatně politická linie je pro hardcore-punkové fanziny a tento hudební žánr jako 

takový velice důležitá, jsou to spojené nádoby. Politická linie je důležitým aspektem pro 

upevnění pozice fanzinů v rámci kontrahegemonického schématu. Většina respondentů si 

našla přes hudbu cestu k politice94, jedinou odchylkou byla Emča, která se dostala přes 

politiku k hudbě. „Hardcore punk je stále víc než jen hudba,“ shrnuje Petra Krupauerová, 

autorka fanzinu Cerelitida vycházejícího od roku 2005.  Důležitou rovinou hardcore punku je 

po hudbě tedy výrazná kategorie „politická linie“ (jako téma se objevuje ve výpovědích 8 z 10 

respondentů). Politikou je zde myšlena vrstva kritického myšlení zvýrazněná na stránkách 

fanzinů po vzoru teorie Chrise Attona, nastíněné v kapitole 2. Pro připomenutí: Atton bere 

fanziny v kontextu škály alternativních a radikálních médií jako výzvu pro hegemonii. Mluví 

o přímých i nepřímých námitkách směřovaných k dominantní kultuře. (Coyer, Dowmunt, 

Fountain, 2007: 4) „Policejní brutalita, radikální ochrana práv zvířat a přírody, squatting a 

autonomní centra, zhoubný vliv masmédií, nová americká levice (na přelomu tisíciletí se o ní 

mluvilo v souvislosti s vlnou protestů proti globalizaci, veganství,“ to je jenom několik 

politických témat, kterými se na stránkách Hluboké orby zabýval Petr. Jak jsem popsal 

v kapitole 2. 1, alternativní paradigma reprezentované ziny a dalšími alternativními médii má 

sílu představovat názory i informace nezávisle na dominantních sdělovacích prostředcích a 

normativním pohledu. Fanziny neakceptují převládající liberálně-kapitalistické uspořádání 

jako jediné možné či nejlepší (McQuail, 2009: 77). Petr sám v Brně v roce 1991 spolupořádal 

první demonstraci proti rasismu a ještě před Hlubokou orbou se společně s členy brněnské 

anarchistické skupiny podílel na tvorbě fanzinu Brněnská vrtule. I Valášek se angažoval 

v organizacích bojujících za práva zvířat, ale sám říká, že ho to víc táhlo k hudbě.  

 

4. 2. 7 Svoboda fanzinu jako média 

 Zpovídaní autoři, ať z porevoluční generace tvůrců zinů nebo z té současné, zmiňovali 

také, že je neokouzlil jenom obsah článků ve fanzinech, ale také „fanzin jako médium“ – tuto 

motivaci plynoucí z nekonvenčního vzhledu undergroundových časopisů zmiňovali 4 z 10 

zpovídaných. „V neposlední řadě mě na tom hodně chytla ta surová, černobílá, xeroxová 

grafika vytvořená jenom za pomocí psacího stroje, nůžek a lepidla. Fanzin byl stejně 
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černobílý jako můj tehdejší (a z větší části i dnešní) pohled na punk a vůbec svět okolo,“95 

přiznává Petr. Judita Císařová s ním sdílí podobnou zkušenost: „Zaujala mě ta forma – 

klasický xerox, fotky a malůvky, taky to pro mě bylo při zoufale nízkém kapesném finančně 

dostupné.“96  

 

 Tvořit vzhled stránek bez typografického kodexu a psát třeba i bez lpění na 

gramatických pravidlech šlo ruku v ruce se svobodou při psaní článků a publikování bez 

editorských zásahů. V případě tázaných byla tato „svoboda“ aspektem, který je na fanzinech 

lákal. Tuto kategorii charakterizující nezávislost na postupech oficiálních médií jako pozitivní 

zmiňovalo 10 z 10 respondentů. Přímo souvisí se třemi body charakterizujícími alternativní 

média podle Jamese Hamiltona (Hamilton in Kolářová, 2007: 12), jsou jimi 

deprofesionalizace, deinstitucionalizace a dekapitalizace. Tato touha je spojená i 

s kontrahegemonickým postavením fanzinových autorů, souvisí se samotným vymezením se 

proti postupům masové komunikace. Zároveň je to i jeden z obranných mechanismů, součást 

oněch proletářských praktik vyvolávajících hluk – ten je důležitou zbraní disonantní 

komunikace vymezující se proti dominantním kódům.  

 

 Například Martin Valášek, vydavatel výrazného porevolučního fanzinu Malárie a 

zakladatel stejnojmenného labelu, tuto touhu po svobodě uváděl i v rámci alternativního 

paradigmatu. Vadila mu i instituce „undergroundové redakce“, proto utekl od samizdatového 

fanzinu Oslí uši, aby založil vlastní časopis. Zároveň provozoval kazetové vydavatelství, ale 

ze začátku se zaměřil spíš na fanzin, protože jich tu podle jeho slov tolik nebylo. K oběma 

činnostem ho vedla láska k hudbě a snaha šířit onu infekci podzemní kultury dál, jak popisuje 

i původ názvu Malárie. „Žádná z dřívějších spoluprací, kterými jsem si prošel, nebyla podle 

mého, vždycky se to v něčem odchylovalo nebo jsme se neshodli. Nejjednodušší proto bylo 

udělat to na vlastní pěst,“97vysvětluje. Podobné solitérství si pochvaloval i Petr, který však 

v Hluboké orbě využíval široké sítě přispěvatelů, na rozdíl od Valáška v Malárii.  

 

 

                                                           
95 

Citace vycházející rozhovoru provedeného prostřednictvím emailové korespondence 5. října 2015 
96 

Citace vycházející z ústního rozhovoru provedeného 9. března 2015 
97 

Citace vycházející z ústního rozhovoru provedeného 6. listopadu 2014 



 

49 
 

4. 3 Předrevoluční underground jako slepá ulička 

 Při výzkumu se ukázalo, že pro respondenty byly v rámci externích impulzů inspirací 

konkrétní tiskoviny, kromě těch hudebních byl určující i politický tisk. Dva ze zpovídaných, 

pro něž byl formativním obdobím přelom osmdesátých a devadesátých let, jako velkou 

inspiraci zmiňují v rozhovorech časopis A-Kontra, vycházející od roku 1991. Petr o něm 

mluví jako jedné ze sudiček nad kolébkou Hluboké orby98, Valášek zas popisuje, že ho často 

A-Kontra inspirovala v tématech. Jako dobrovolník ji dokonce prodával, ale chtěl poskytnout 

čtenářům Malárie také pohled odlišný od striktně anarchistické linie99.  

 

 Vcelku logicky se nabízí otázka, zda byl Petr nebo Martin inspirovaný při tvorbě 

svých fanzinů také tradicí československého samizdatu, když své časopisy začali vydávat 

těsně po revoluci. Dá se tedy sledovat nějaká inspirační nit jdoucí z předrevolučního 

samizdatu? V kategorii, kterou jsem nazval „návaznost na undergroundový samizdat“, jsem 

vysledoval několik podkategorií: 1) kritický postoj (zaujímá ho Petr, Zeman a Šamánek), 2) 

potvrzení s kritickou poznámkou (zástupcem této kategorie je Valášek), 3) potvrzení 

pokračování obecnější tradice samovydavatelství100 (přiznává to v odpovědích Císařová), 4) 

vyvrácení (zástupci této kategorie jsou Grossman a Krupauerová). Klouček a Emča pak 

akcentují především návaznost na tuzemskou tradici vydávání fanzinů, jejich odpovědím by 

se dala připustit příslušnost ke kategorii 3). Mládek na otázku neodpověděl, v diplomové práci 

Adama Nenadála se k undergroundu vyjadřoval kriticky (Nenadál, 2002) – dala by se mu tedy 

přisoudit příslušnost ke kategorii 1).  

 

 „Z předrevolučního samizdatu jsem v té době znal jen Lidové noviny, jinak nic. 

V době, kdy jsem začal s Orbou, jsem četl první porevoluční čísla Vokna a underground na 

mě už tehdy působil jistou únavou a hlavně také přílišnou 'uměleckostí'. Nebyl tak přímý, 

ostrý a srozumitelně kritický k nepravostem světa jako hardcore punk a anarchismus. O 

nějakém ovlivnění se mluvit nedá,“101 vysvětluje Petr. Přiznává zároveň, že později cítil jistou 

spřízněnost s tím, v jakých podmínkách samizdatové publikace vznikaly, a potažmo jak celý 
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underground fungoval: „V nesrovnatelně těžších podmínkách dělali koncerty po stodolách a 

tiskli Vokno na cyklostylu někde s tajnými za zády.“ V jeho pohledu však underground 

revoluci nepřežil a nemá ve své současné podobě světu co říct. Vadí mu především hysterické 

antilevičáctví, jak tento postoj nazývá.  

 

 Důvodem, proč předrevoluční underground měl pro ten nový příchuť vyčichlosti, bylo, 

že ten starý ztratil nepřítele. Boj proti komunismu byl dominantním tématem, až se z obzoru 

ztratily další společenské nepravosti nebo třeba kauzy spojené s ekologií. „Byla tady 

informační blokáda a taky jiný režim než na západě. Témata, která pro nás byla důležitá, sem 

dorazila s jistým zpožděním, tedy až po roce 1989. Bojovat proti rasismu v systému, který se 

ohání (byť jen naoko) antirasismem a internacionální solidaritou, dost dobře nešlo,“ říká Petr 

a jmenuje punkové kapely, které měly ve svém repertoáru rasistické texty – skupiny Šanov I, 

H.N.F., Suicidal Commando, OiOi Hubert Macháně atd. „Práva zvířat v systému, který 

otevřeně porušoval práva lidí, celkem logicky nikdo dvakrát neřešil, a slovo feministka bylo, 

myslím, před rokem 1989 minimálně v této subkultuře neznámé. Po roce 1990 se z něj stala 

nadávka,“ dodává Petr. V jeho očích na tom mají částečně vinu i tehdejší členové západní 

hardcore-punkové komunity, které východní Evropa svázaná totalitním režimem nezajímala a 

kteří spíš vzhlíželi k Americe. Československé punkery západní102 ani američtí punkeři za 

totality nepodporovali, až na výjimky jako Maximum Rocknroll, nejdéle vycházejícího 

fanzinu vůbec, který se na svých stránkách východním blokem zabýval.  

 

 „Samozřejmě že návaznost na československý samizdat tady byla, už proto, že jsem se 

na některých publikacích podílel. Chtěl jsem to dělat ale jinak, forma těchto tiskovin mi 

nevyhovovala. Nechtěl jsem se k tomu hlásit, ta naše tvorba byla o něčem jiném: svobodné 

psaní o muzice, punková grafika, subjektivní pocity, žádné dlouhé filozofické rozbory, malý 

formát, aby se vešel do kapsy. V podstatě vše jinak,“vysvětluje Valášek. Současně ale neměl 

na rozdíl od Petra potřebu se proti samizdatu a undergroundu obecně vymezovat. Zatímco 

Valášek měl o poznání smířlivější pohled na československý underground103, Petr uměl 

artikulovat jeho nedostatky a zpětně formulovat svůj postoj, byť ho ve své době neměl 

                                                           
102 

Myšleno členové subkultury pocházející ze západní Evropy 
103 

Mnohem více ho ale inspirovaly zahraniční fanziny, na které narazil v Polsku 



 

51 
 

potřebu přenášet na stránky Hluboké orby. Zároveň oba řekli, že byli spíše ovlivnění 

dostupnými zahraničními fanziny, například z Polska.  

 

 „Náš zin beru jako odpověď na undergroundový tisk, které se mi v dané době dostával 

do rukou, což byla především Hluboká orba, Trhavina, Revenge of the Nerds, Bloody Mary, 

v těch se potkává jak tradice tuzemského samizdatu, tak inspirace těch klasických hardcore-

punkových zinu vycházejících z angloamerického prostředí,“104 říká Judita Císařová, která se 

podílí na fanzinu Hlučál. Cítí se mnohem více součástí širší tradice samovydavatelství. 

Naopak Martin, stojící za fanzinem Kazimír, odpovídá, že se necítí součástí žádné tradice105, a 

Petra Krupauerová (Cerelitida) mu dává za pravdu: „Že je způsob, jakým se ziny šíří a jak 

vznikají, podobný undergroundu, nic neznamená. Nedá se to se samizdatem srovnávat. 

Nedělám to tajně a nic mi za to nehrozí. Můžu si psát, co chci a jak chci, a každému to je 

jedno.“106 Jan Šamánek, spolutvůrce fanzin Revenge of the Nerds, zas říká: „Nikdy jsem nad 

tím nepřemýšlel, samizdat jsem ani nikdy neřešil. Je mi to úplně odcizené.“107 Jeho partner 

Marek Zeman dodává, že ho na undergroundu, stejně jako Petra, už na začátku devadesátých 

let odrazoval odpor k levicovému myšlení: „Nemám k tomu moc vztah. O československém 

undergroundu jsem četl, koukal na nějaké dokumenty, ale jde to mimo mě. Dnes mě na něm 

hlavně odrazuje hysterický mimokontextový antikomusnimus, kterým se minimálně ti 

nejvýraznější přestavitelé undergroundu prezentují. Každopádně sledovat Plastiky a podobné 

existence parodující sebe sama moc respektu nebudí. Přijde mi, že ve své době byli důležití. 

Měli vlastně podobnou motivaci, jako máme teď my, ale jak říkám, žiju v jiném kontextu a 

nemám potřebu se k československému undergroundu nijak vztahovat.“108 Z dat vyplývá, že 

zatímco porevoluční tvůrci Petr a Valášek logicky sledovali nějakou nit z předrevolučního 

undergroundu, ti současní se od undergroundu spíš distancují, žijí v odlišném dobovém 

kontextu. Odpovědi respondentů tedy ukazují, že se nedá návaznost na předrevoluční 

underground považovat za důležitý inspirační zdroj pro tuzemskou fanzinovou tvorbu. 

Potvrzuje se tak to, co jsem již načal v kapitole 1. 1. 2, samizdatové sborníky a publikace lze 

z historického hlediska chápat jako předchůdce porevoluční fanzinové tvorby, nedá se ale 

mezi nimi sledovat přímá návaznost.  
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4. 4 Motivace pokračovat ve vydávání fanzinu 

 Předkládaná myšlenková mapa, neboli mapa kódů, ilustruje otázku týkající se 

motivací autorů pokračovat ve vydávání fanzinů. Zde se směrem dolů větví kódy 

symbolizující motivaci autorů produkovat neoficiální časopisy, mezi nimi jsou interní 

impulzy jako seberealizace nebo naštvání, případně úspěch. Ten je interním a zároveň 

externím impulzem. Na druhou stranu se nahoru větví demotivace, tedy okolnosti, které 

autorům brání fanzin dokončit, ať už to jsou pracovní rutiny, další aktivity jako kapela nebo 

rodina, nebo celková změna perspektivy. Demotivace blíže představím v nadcházející 

kapitole.  

 

Schéma č. 2 

 

4. 4. 1 Seberealizace 

 Fanzin jako platforma pro svobodné publikování a nástroj pro realizaci nápadů bez 

ohledu na zavedený úzus – souhrnně můžeme tento motiv označit jako „seberealizace“. Tato 

kategorie je provázaná s kategorií „svoboda fanzinu jako média“ představenou v podkapitole 

4. 2. 7. Seberealizace pro autory v průběhu let neztrácela na váze a motivovala je k tomu ve 

vydávání pokračovat. „Je to trapné a patetické, ale děláš to hlavně pro sebe. Přidaná hodnota 
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je vlastní aktivita, čas strávený s lidmi, co máš rád, inspirují tě a trávíš s nimi při práci na 

zinu čas jinak, než že sedíte někde u piva,“109 popisuje Císařová svůj pohled. Pro Martina, 

dalšího současného tvůrce fanzinu, je tisk vlastního časopisu Kazimír aktivitou, která ho 

naplňuje: „Potřebuji pracovat na nějakých projektech a u tvorby fanzinu mě baví všechny 

složky s tím spojené (kromě 'účetnictví'). Psaní mne naplňuje a nejjednodušší cesta, jak své 

texty publikovat, je skrz fanzin.“110 Šamánek vyzdvihuje „seberealizaci“ jako hlavní motivaci 

ve fanzinu pokračovat, která se dá sledovat taktéž důvod, proč s fanzinem vůbec začínal: 

„Přijde mi, že takhle jsem si ten svůj zin představoval, že takhle to chci dělat já, a proto mám 

tu motivaci v tom pořád pokračovat. Je mi jedno, jaké reakce to vzbuzuje. Zkrátka si to 

uděláme pěkné.“111  

 

 Petr hovořil o seberealizaci (s motivem „dělat to po svém“ úzce souvisí, jedná se o 

následek), ta je umožněná i díky nezávislosti na principech komunikace masových médií.  

Petr se také svěřil, že fanziny jsou pro něj jedna z nejdůležitějších věcí v životě.112 

Seberealizace zde vyvstává jako samostatná kategorie, mluvilo o ní 6 z 10 respondentů. Pro 

Emču je zas psaní fanzinů seberealizací ve smyslu vyrovnávání se s vlastní identitou, což 

jsem naznačil již v předchozí kapitole. Hlavní tematickou linií pro Bloody Mary byly 

genderové a feministické otázky. „Já k tomu měla hodně sobecký přístup, pro mě znamenalo 

psát ty články nějaký osobní rozvoj – volba témat byla o nějakém mém vyrovnávání se 

s ženskou identitou, třeba s menstruací a věcmi kolem sexuality. Jak o tom přemýšlíš, tak se 

s tím vyrovnáváš a rosteš.“113  

 

4. 4. 2 Odpor k oficiálním médiím 

 Přestože si autoři fanzinů vyvinuli svépomocí a bez zásahu vzdělávacích institucí 

schopnosti, které by se daly uplatnit v běžné mediální sféře, přijmout žurnalistiku jako profesi 

a pracovat v redakcích oficiálních titulů odmítají. Názory fanzinových tvůrců by mohly 

potenciálně oslovit mnohem větší publikum, na tento argument ovšem namítají, že by mohlo 

dojít k nepochopení nebo dezinterpretaci. Na zkoumaném vzorku se neukázalo to, co popisuji 
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v teoretické části v souvislosti s „Great Zine Crash“ koncem devadesátých let, kdy fanzinoví 

tvůrci přecházeli do oficiálních redakcí a z jejich hobby se stala profese. 

 

 Pro tvůrce mají masová média pachuť normalizované komunikace. Podobně jako 

popisoval Pete Jordan – konkrétně v podkapitole 1. 1. 5 – jak si deník Wall Street Journal 

špatně vyložil výslovnost slova „zine“. „Myslím si, že hozenou rukavicí do ksichtu masových 

sdělovacích prostředků je právě podzemní fanzin dělaný na koleně. Ne, že do těch masových 

sdělovacích prostředků polezeme sdělovat svá moudra a budeme u toho vypadat jako blbci, 

čemuž se málokdo vyhne, právě proto, že jsou masmédia takto nastavená. I když je fanzin 

trochu donkichotské gesto, ostatně jako celá hardcore-punková rebelie,“ vysvětluje Petr114. 

Ve vztahu k onomu donkichotskému gestu, o kterém mluví Petr, se nám vyjevuje onen 

utopický idealismus, o kterém píši v kapitole 2. 1.115 Z Petrovy výpovědi je cítit výrazná 

nedůvěra k masovým médiím. Zde se ukazuje důležitý konflikt – sdělení vycházející 

z prostředků alternativního paradigmatu se v dominantních kódech rozpustí. Ze strany 

dominantní ideologie dochází k opozičnímu dekódování a kódování vůči významům 

stvořeným v rámci alternativního paradigmatu – převádí je do svého jazyka a tím je zbavují 

jakékoliv „ostrosti“. Tomu chtějí fanzinoví tvůrci zabránit. Chtějí se vymanit 

z manipulativního sevření médií, zmiňovaného již v kapitole 2. 3.  

 

 Také nechtějí přistoupit na pravidla oficiálních médií. Stojí v protikladu k „mediálním 

školením, konvenčnímu stylu a vztahu médií k trhu“. Předností fanzinů má být 

deprofesionalizace produkce mediálních sdělení. „Bloody Mary byla prostor, kde jsem mohla 

svobodně publikovat. V zinech navíc nemusíš mít nějakou podělanou inzerci. Paralelně jsem 

psala do jiných časopisů, třeba do Nového prostoru nebo Ádvojky, ale bylo to víc navážno – 

byla tam nějaká uzávěrka, muselo to mí nějaký počet znaků. Fanzin si člověk piplal na koleně, 

pak když to vyšlo, tak z toho měl větší radost. Je to tvoje dítě. Je to jiný prostor, kde platí jiný 
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pravidla,“116 vysvětluje Emča, co ji nutilo v produkování fanzinu pokračovat, i když mohla 

publikovat své články v zavedených médiích. 

 

4. 4. 3 Úspěch 

 Petr popisoval, že ho k vydávání fanzinu motivují pozitivní reakce čtenářů, rád s nimi 

o obsahu komunikuje a těší ho jejich zájem117. Tuto kategorii jsem pro účely práce označil 

jako „úspěch“. Zpětnou vazbu jako motivační impulz zdůrazňuje i Petra Krupauerová118 

stojící za Cerelitidou. Za následek tato komunikace má, v případě Petra i Krupauerové, že se 

fanzin stává závazkem vůči čtenářům. To tvůrce motivuje, aby ve vydávání fanzinu 

pokračovali. Jan Klouček zas vzpomínal, jak se první číslo jeho fanzinu, vydané souběžně 

s jednou z nahrávek119 na jeho labelu Samuel Records, ihned vyprodalo a pozitivní odezva ho 

nadchla pro práci na dalším čísle.120 Nicméně valná většina respondentů připomínala, že to 

dělá především pro sebe a reakce ostatních je tolik nezajímají. Tudíž nakonec vnitřnímu 

uspokojení přikládám větší roli pro pokračování ve vydávání vlastního časopisu než externím 

reakcím. 

 

 Nicméně pokud například Šamánek v podkapitole 4. 4. 1 zmiňuje, že ho nezajímá, 

jaké reakce fanzin vzbuzuje, dá se to s odstupem od dat brát jako nepravděpodobné. Pozitivní 

reakce hrají roli121, už jenom kvůli tomu, že například Klouček nebo Grossman vyzdvihují 

jako motivaci k dělání fanzinu osvětu. Tudíž, pokud se ozve někdo s pozitivní reakcí, po níž 

volá Petr (například, že daném čtenáři ukázal fanzin cestu k té či oné kapele nebo čtenář díky 

časopisu začal více přemýšlet o společenských nerovnostech), motivuje to daného autora 

pokračovat. U 4 z 10 respondentů jsem vyznačil podkategorii nazvanou „předstíraná 

skromnost“. Příkladem mohou být výpovědi Petra, který na jednu stranu hovoří o 

seberealizaci jako hlavní motivaci, zároveň však očekává reakce od čtenářů. To přiznává, 

když identifikuje produkci fanzinu jako jistý závazek vůči čtenářům.122 
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4. 4. 4 Informace 

 Fanziny vznikají v delších časových úsecích, je proto důležité sledovat impulzy, které 

probudí aktivitu a motivují tvůrce k jejich dokončení. Po boku externího impulzu „úspěchu“ 

to může být externí impulz „informace“, jak jsem tuto kategorii pro účely práce pojmenoval 

(mluvilo o ní 6 z 10 dotázaných). V obecnější rovině jde například o koncert, který autor 

zažil, novou nahrávku, kterou právě slyšel, nebo článek, který mu právě přistál v emailové 

schránce. Událo se něco nového. „Střídají se období, kdy se mi na časáku nic dělat nechce, 

s těmi, kdy nad ním sedím denně hodiny. Nejlepší jsou ty období, kdy se začnou z celého světa 

slítat příspěvky, protože já sám jsem hrozně zvědavý na to, co v tom kterém rozhovoru, 

sloupku, tour reportu bude. Možná jsem nejnadšenějším čtenářem Hluboké orby já sám,“123 

říká Petr. Emča brala psaní fanzinů jako jistý způsob sebevzdělávání – touha po informacích 

je tedy úzce provázaná s interním impulzem seberealizace, jak bylo znát z výpovědi Petra. Na 

nový článek se zkrátka těší, dozví se totiž něco nového a vezme si z toho něco sám pro sebe. 

„Ráda zjišťuju nové informace. Pro mě bylo zajímavé si ty informace vyhledávat a sbírat je. 

Jestli to někdo bude číst, mě nezajímalo. Ne, že by mi na tom úplně nezáleželo, ale nebylo to 

tak důležité.“124 Tomáš Mládek onu kategorii „informace“ jako podnět k tvorbě dalšího 

fanzinu vyzdvihuje taktéž: „Tím impulzem byly nahromaděné informace. V každém čísle 

Reskatoru vyšlo třeba 40 recenzí na desky, ty texty se psaly dva roky.“125 O generaci mladší 

Martin, stojící za fanzinem Kazimír, v rozhovoru vypichuje taktéž „informace“ jako zásadní 

impulz: „Stěžejní impulz se většinou skrývá v návštěvě koncertu/festivalu, ze kterého je 

potřeba podat svědectví, a jediný prostor, který se nabízí, je právě ve tvém vlastním 

fanzinu.“126 Vyjevuje se zde entuziasmus vlastní fanouškovským komunitám – Mládek prahne 

po recenzích, Petr se těší na rozhovor nebo tour report své oblíbené kapely, Emča se raduje z 

informací127 a Martin se nemůže dočkat, až podá svědectví o koncertu, který ho bavil nebo 

naopak naštval.  
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4. 4. 5 Zmar 

 Výše jsem ukázal, že motivací pro fanzin může být externí impulz spojený s motivem 

vnitřního uspokojení. Může jím být také interní impulz, touha po seberealizaci, touha se 

vzdělávat, což jsou impulzy s pomyslným pozitivním znaménkem. Na druhou stranu může 

potřebu pokračovat v psaní fanzinu stimulovat i interní impulz s negativním znaménkem, ten 

si označíme jako „zmar. Jako jediná ho zmiňuje, společně s touhou po informacích, Petra 

Krupauerová: „Nerada to říkám, ale poslední dvě čísla jsem začala dělat vždycky po tom, co 

jsem cítila naprostý zmar. Přišlo mi, že mi už vše přerůstá přes hlavu a je třeba směřovat 

myšlenku a energii k něčemu smysluplnému. Asi je to taková moje terapie. Při vytváření 

zažíváš veselé chvíle, těšíš se z práce.“128 S kategorií „zmar“ (zmiňovala ji jenom 1 

respondentka z 10) se pojí kategorie terapie, kterou uvedu v další části. „Zmar“ je také 

v přímém spojení se seberealizací, Petra utíká k fanzinům právě proto, že se na tomto 

svobodném ostrově kreativity cítí nejlépe.  

 

4. 5 Demotivace 

 Tím se dostáváme k motivaci se záporným znaménkem, tedy demotivaci a překážkám 

kladeným interními nebo externími impulzy v cestě k dokončení dalšího vydání fanzinu. 

Nejčastěji si zpovídaní stěžovali na nedostatek energie, který například v případě Petra 

vyrovná dokončený článek nebo v případě ostatních nová informace. Příčinou nedostatku 

energie byly tyto impulzy, které vyvstaly jako nejdůležitější kategorie: 1) rutiny (zde se větví 

podkategorie: „problematická spolupráce“ a s ní související „změna perspektivy“), 2) další 

aktivity, 3) změna perspektivy129. Pro lepší představu znovu přikládám mapu kódů, kde hrají 

důležitou roli právě výše představené kategorie.  
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Schéma č. 2 

 

 

4. 5. 1 Rutiny 

 Zpovídaní si stěžovali na „rutinní práce“ (jako demotivující aspekt je zmiňovalo 6 z 10 

respondentů) jako přepisování rozhovorů nebo psaní recenzí – jsou to činnosti, ke kterým se 

museli přemlouvat. Martin Grossman se do psaní nikdy nutit nemusel, naopak se podle svých 

slov vždy těšil, jak se s daným tématem vypořádá, problém mu ale dělal jeden konkrétní žánr: 

„Přemlouvat se musím jen k sepisování recenzí. To je žánr, který nepatří mezi mé 

nejoblíbenější. Vše ostatní vychází vždy jen z potěchy či vlastní potřeby.“130 Tomáš Mládek 

zase zmiňoval jako demotivující činnost přepisování a překládání rozhovorů: „Nejbrutálnější 

bylo přepisování a překládání rozhovorů, které jsem psal nahrbený u mého otce na jeho 

předpotopním PC a pak vše ukládal na diskety. Občas se mi podařilo ztratit celé složky. To 
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jsem nenáviděl nejvíc.“131 Nakonec pak ale podle jeho slov hotový fanzin ona muka 

vykoupil.132 Na rutiny si stěžovalo 7 z 10 respondentů.  

 

4. 5. 2 Problematická spolupráce 

 Pod kategorii „rutinní práce“ spadá podkategorie „problematická spolupráce“ 

s ostatními přispěvateli nebo spolutvůrci daného titulu. Přestože Emča brala fanzin jako 

příležitost k sebevzdělávání, demotivoval ji laxní přístup fanzinové redakce, který 

charakterizuje podkategorii „problematická spolupráce“: „Štvalo mě, když se na celou práci 

dvě holky vykašlaly a nemohla jsem z nich vyrazit dva slíbené články. Štvala mě ta 

problematická spolupráce. Nikdy mě to ale neporazilo, dotáhla jsem to vždycky do konce.“133 

Konkrétně Mládkův Reskator právě proto vyhořel: „Grafik už neměl touhu pokračovat, na 

tom jsme vyhořeli. Čtvrté číslo jsme chtěli dát dohromady, ale nikdy nevyšlo.“134 První fanzin, 

na kterém se Jan Šamánek podílel, Move Your Ass, skončil na podobných neshodách uvnitř 

redakce: „Bylo neustále potřeba shánět peníze, tudíž to znamenalo kompromisy uvnitř zinu – 

dávaly se tam reklamy. Jelikož to bylo dělané pro široké spektrum hc/punk subkultur, 

vzbuzovalo to negativní reakce.“135 Nicméně tento aspekt se zároveň prolíná s otázkou 

ideologie, jíž se zabývám dále v práci.  

 

4. 5. 3 Změna perspektivy 

 Petr stejně jako výše zmínění mluvil o problematické spolupráci, byť kooperaci 

s přispěvateli označoval současně také jako radost. „Trochu smutné je, že přispěvatele musím 

během let obměňovat, ne každému nadšení pro hardcore/punk vydrží, lidem se mění priority, 

vkus a časové možnosti. Ve většině případů z mého pohledu, k horšímu, a tak prakticky do 

každého nového čísla vyhledávám čerstvou krev.“136 Tak Petr nakousl hned další demotivující 

impulz stojící v cestě za vydáním nového čísla fanzinu: je jím „změna perspektivy“ úzce 

související s podkategorií „problematické spolupráce“. Císařová jmenuje „změnu 

perspektivy“ jako jeden z impulzů, který tvorbu fanzinu zpomaluje a někdy ji až zastaví: 
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„Původně jsme byli poměrně názorově konzistentní, v hudebních preferencích třeba, ale jak 

stárneš, tak se prostě spousta věcí mění. Při připravování druhého čísla jsme to hodně řešili, 

možná to je právě ta nevýhoda práce ve velké skupině, kdy je příliš mnoho kuchařů na jeden 

hrnec.“137 Toto úzce souvisí s „problematickou spoluprací“ popsanou výše, v případě Petra a 

Císařové onu problematickou spolupráci „změna perspektivy“ definuje.  

 

 „Změna perspektivy“ ale vyvstává i jako samostatná podkategorie. Byla například pro 

Emču a fanzin Bloody Mary fatálním okamžikem, tato změna byla vnitřním procesem u 

Emči, tedy interním impulzem: „Myslím, že je to trochu vidět na tom posledním čísle, protože 

jsme pořádaly Genderfuck, což byl napůl feministický a napůl queer festival. Poslední Bloody 

Mary byla o Genderfuck festu. Byl to takový přerod ke queer tématům. Já na rok odjela pryč a 

uvědomila si, že Bloody Mary je pro mě v něčem omezující – ten formát veselosti a drzosti, 

který tam vždycky byl, mi už nevyhovoval. Přišlo mi, že by se musel změnit. To mi bylo ale 

vůči Bloody Mary blbé, proto jsem začala dělat jiný fanzin.“138 Kvér, jak se další fanzin, na 

němž se Emča podílela, jmenoval, pak skončil po dvou číslech. Tady se ukazuje, že když 

daný autor stárne, začne toužit po něčem seriózním. Cítí, že se mu chaotický formát fanzinů 

se svou rozšafností a specifickým humorem vzdaluje. Emča zkusila založit další fanzin, ale i 

ten po několika letech skončil, do běžných médií ovšem nechtěla – začala se věnovat práci 

v neziskové sféře.  

 

 Případem, kdy autorům s přibývajícím věkem víc a víc vadil neseriózní a v něčem 

infantilní tón fanzinů139, je i Revenge of the Nerds. Jeho autoři se rozhodli ale fanzin přetvořit 

podle svých představ, prezentují tam i témata hraničící s akademickou sférou, protože se v ní 

pohybuje jeden z autorů. 

 

4. 5. 4 Další aktivity 

 Logickým aspektem, který brzdí tvorbu fanzinů nebo ji dokonce úplně pohřbí, jsou 

„další aktivity“ jejich autorů. Toto je výrazná kategorie, z níž vychází demotivace. Většina 
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zpovídaných zmiňuje jako demotivující faktor aktivity jako škola, práce, rodina, kapela nebo 

vydavatelství. Například oba dva autoři z porevoluční generace tvůrců zinů, Petr a Martin 

Valášek, zároveň vydávali nahrávky na kazetách nebo deskách. Zatímco Petr tak činil 

nejčastěji v spolupráci se spřízněnými vydavatelstvími a ne tak pravidelně, u Valáška tato 

činnost postupem času převážila. „U šestého čísla jsem se už fanziny nezabýval, víc jsem 

vydával desky a psaní jsem dal na vedlejší kolej. Proto jsem to už nikdy nedokončil. Až o 

několik let později jsem nárazově vydal sedmé číslo v polštině, protože jsem tou dobou žil 

v Polsku s přítelkyní a řídil odsud vydavatelství. Osmička už ale nikdy nevyšla, zatímco desek 

a kazet jsem později vydal ještě spoustu. Přerostlo to a na fanziny už nebyl čas nebo energie. 

Po přestěhování do Rožnova jsem se zabýval víc aktivitami spojenými s klubem Vrah, začal 

jsem taky hrát v kapelách. Kdybych s tím chtěl znovu začít, musel bych něco vypustit.“140 Jako 

demotivující faktor uvádí „další aktivity“ 9 z 10 respondentů. Nicméně fatální byly „další 

aktivity“ pouze pro Valáška, provoz prostoru Vrah mu sebral všechnu energii. V daný 

moment pro něj bylo důležitější vytvořit komunitní útočiště pro pořádání koncertů než jenom 

o hudbě psát.  

    

4. 6 Ideologie  

4. 6. 1 Nezávislost 

 „Nezávislost“ je nejdůležitějším ideologickým aspektem, který zmiňují všichni tázaní. 

Skrývá se i v definicích Stephena Duncomba a Jamese Hamiltona, samotná tvorba fanzinů je 

vymezení se proti pravidlům masových sdělovacích prostředků, kterým jde primárně o zisk, a 

produkce sdělení závisí na komplikované hierarchizované struktuře. Tato „nezávislost“ se dá 

chápat ve dvou rovinách, jako vymezení se 1) proti mainstreamovým médiím141a potažmo 

názoru společenské majority; 2) proti fungování hudebního průmyslu. Je tak vidět i na 

přikládaném schématu – nezávislost je pak jednou ze čtyř významných kategorií po boku 

„reklamy“ (zastupující postoje autorů k inzerci), „levicového myšlení“ a „levicového 

aktivismu“.  
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Schéma č. 3 

 

 „Nezaprodej se, buď nezávislý! O tom je fanzin,“142 poodkrývá Jan Klouček svůj 

pohled na podstatu fanzinů. Je to jednak povahou fanzinu jako média a v neposlední řadě také 

zaměřením zvolených respondentů, kteří vycházejí z hardcore-punkové scény. „Hardcore 

punk byl vždy kritický a vymezoval se vůči mainstreamové společnosti, měl politický 

přesah,“143 zdůrazňuje Petra Krupauerová gesto revolty proti dominantní kultuře ukryté 

v onom volání po nezávislosti.  

 

4. 6. 2 Proti mainstreamu 

 Fanziny mají být svobodnou platformou pro publikování, kde neplatí pravidla 

redakční politiky, pod níž také spadají editorské zásahy nebo výběr témat, mnohdy se 

z existenční nutnosti podřizujících vkusu čtenářů. Poslední aspekt souvisí s tím, že 

mainstreamová média se pohybují na mediálním trhu, který se vyznačuje soupeřivostí. 

Fanzinoví tvůrci se záměrně vyvlékají z principu tržní politiky a už vůbec nechtějí soupeřit 
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s ostatními fanziny. Zde je důležité připomenout principy alternativního modelu stojícího 

podle teorie tisku Denise McQuaila v opozici k modelu tržnímu. Alternativní model podle 

McQuaila „odmítá univerzální racionalitu a ideály byrokraticko-profesní zručnosti a 

účinnosti. Zdůrazňuje práva subkultur na jejich partikulární hodnoty a podporuje porozumění 

mezi lidmi a skutečný smysl pro sounáležitost.“ (McQuail, 2009: 198)  

 

Publikace vycházejí ze scény postavené na vzájemné solidaritě, dá se tudíž sledovat, 

jak se vytváří podzemní sít spřízněných autorů fanzinů a kapel, které podporují jeden druhého 

a jsou nezávislé na mainstreamové produkci. „Může to ale fungovat docela dobře, a to už celé 

roky bez pokusů z toho udělat hudební byznys/živnost,“144 připomíná Petr. Zde se vyjevuje 

onen nekomerční aspekt vydávání fanzinů, který stojí také bok po boku s odporem proti 

dominantní ideologii liberálně-kapitalistické společnosti.  

 

4. 6. 2 Proti hudebnímu průmyslu 

 Stejně se dá výše popsaný odpor proti mainstreamovým médiím vztáhnout i na 

hudební průmysl. Hudební byznys je terčem fanzinových tvůrců pocházejících z hardcore-

punkové scény, jak jsem naznačil už dříve. „On už v tom měl jasno předrevoluční fanzin 

Sračka. V šestém čísle se autoři otírají o ZÓNU A, kapelu, která tehdy (těsně před rokem 

1989) vlezla do televize natočit videoklip k písničce Útok na špicu hitparády. Ta měla být 

výsměchem tomu upocenému kariérnímu snažení, snaze prorazit. Kapela ale nechtěně 

zparodovala sama sebe,“145 vzpomíná Petr. Jeho výpověď se dá ztotožnit s tím, jak odmítá 

přistoupit na pravidla masových médií, kam by se svými zkušenostmi mohl jít předávat své 

názory. Podle jeho slov z vás v televizi také udělají „blbce“146, příkladem budiž příběh ZÓNY 

A. Dále připomíná Luboše Vlacha, který ve svém fanzinu Šot odsuzoval punkové kapely 

lezoucí přímo do náruče velkých gramofirem, nebo další fanzinové autory radikálně se 

vymezující proti principům, na nichž je hudební průmysl postavený. „Pro mě je autentický 

jenom ten hardcore punk, který funguje v rámci mezinárodní podzemní sítě kámošů – bez 

manažerů, bez masmédií, bez sponzorů,“147 dodává Petr. S tímto tvrzením se podle výpovědí 

ztotožňuje 10 z 10 respondentů. Například Jan Klouček říká: „Nechceme plýtvat papírem na 
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propagaci nějaké kapely X, které vyjde super deska X, kterou pak nominují do hudební 

soutěže X a dostane cenu X. Máme své mantinely.“148 

 

4. 6. 3 Reklama 

 S nezávislostí je velice úzce propojen i postoj k reklamě uvnitř undergroundových 

tiskovin. V obecné rovině jde o problematiku financování těchto publikací. Všichni dotázaní 

se shodli, že jakýkoliv komerční subjekt má dveře do jejich fanzinu zavřené. Shodli se 

víceméně i na tom, že pokud by v jejich fanzinu nějaká reklama měla být, musela by vycházet 

z hardcore-punkové scény – tedy muselo by jít o DIY label, leták na koncert stejného 

zaměření nebo komunitní knihkupectví/obchod s deskami. Někteří odmítali placenou reklamu 

– jako například Tomáš Mládek, který zmiňuje, že tiskli reklamu každému labelu, jenž jim 

zasílal proma bez nároku na profit149. Stejně tak Martin Valášek v Malárii tiskl reklamu 

vydavatelství Day After Records. Podle svých slov si není jistý, jestli vůbec něco platili: 

„Ono se to vrátilo z prodeje. Tenkrát to nebyly zas tak velké peníze. Financoval jsem to ze 

svého a co jsem do toho dal, se mi vrátilo. Žádnou placenou reklamu jsem ani 

nepotřeboval.“150 

 

 Martin Grossman, vydavatel fanzinu Kazimír, připouští jako ostatní, že reklamě na 

komunitní knihkupectví, nezávislé hudební vydavatelství nebo alternativní nakladatelství se 

nebrání, pokud by jejich aktivity byly s aktivitami časopisu zajedno: „Od druhého čísla byla 

reklama v mém fanzinu bezplatná a chápal jsem ji jako formu podpory. Poslední číslo je již 

bez jediné reklamy. Ohledně reklamy nikoho nekontaktuji. Pokud by korespondovala 

s duchem časopisu, jak jsem už říkal, a viděl bych v tom smysl, placené reklamě se 

nebráním.“151 Petr v Hluboké orbě placenou reklamu tiskne152, začal s tím podle svých slov až 

o trochu později a šlo o samovolný proces, nikoho se o nic neprosil. „Je to placená reklama, 

podle mě není nějak zvlášť drahá, ale náklady na časák zdaleka nepokryje. Jedná se pouze o 

pár procent celkových nákladů. Naštěstí se ale každé číslo v pohodě zaplatí, takže to ani moc 

řešit nemusím. Ty reklamy, co v Orbě jsou, jsou příkladem toho, co jsem ochotný podpořit – 
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podzemní punkové labely a fanziny, jinak už skoro nic.“153 Jan Klouček reklamy ve svém zinu 

také občas tiskne, vždy musí jít striktně o DIY labely, kapely nebo organizace bojující za 

práva zvířat nebo lidí: „Peníze beru ze své kapsy. Zin se vydá, většinou se velká část zaplatí 

hned a zbytek pak řešíme s kolegou. Pokud je problém, vypomůžeme si. Zin vychází bez 

nějakého sponzoringu nebo dotací. Reklamu takového rázu beru jako podporu, peníze vždy šly 

do tisku. Lidskoprávní organizace nebo organizace bojující za práva zvířat zásadně nic 

neplatí.“154 

 

 Další tvůrci reklamy ve svých fanzinech netisknou, přesto si ale některé subjekty na 

stránkách svých publikací představit dokážou. Marek Zeman, spoluautor fanzinu Revenge of 

the Nerds, nabízí pohled na reálný dopad reklamy od komerčního subjektu: „Tohle není 

formát časopis, kde by měly místo reklamy. Komerční dopad by byl tak minimální, že to nemá 

smysl ani pro zadavatele, navíc to tam ani nechceme.“155 Jeho kolega Jan Šamánek ale 

zmiňuje možnost, kdy by si reklamu v jejich publikaci představit dokázal: „Muselo by jít o 

něco, co opravdu podporujeme. Například před deseti lety si dokážu představit, že by tam 

byla reklama na punkový krám, protože právě takovým způsobem se hledala místa, kam 

půjdeš, když navštívíš nějaké cizí město. Když jsi jel někam sto kilometrů, tak sis v zinu 

přečetl, že tam je vegetariánská restaurace, a šel se najíst tam. Dnes je vše na internetu, tak 

toto nemá smysl.“156  V tomto případě by ale z reklamy nesměl plynout žádný profit. Fanzin 

se zde taky ukazuje jako rozcestník nebo orientační bod, nejenom ve světě hodnotovém, ale i 

ve světě fyzickém157. Je důležité zmínit, že ve fanzinu Revenge of the Nerds opravdu 

nenajdeme žádnou reklamu nebo upoutávku, například na koncert. Judita Císařová pak 

striktně říká, že reklamy by k financování fanzinu nikdy nevyužila: „Hlučál je punkový zin, 

reklama do nějak nepatří.“158 Podobně se na to dívá Petra Krupauerová: „Reklamy jsou všude, 

kam se podíváš, je fajn mít zin bez reklam, si myslím.“159 Přiznává ale, že „čistým duším“ 

z hardcore-punkové scény by inzerát klidně otiskla. Emča k financování Bloody Mary pak zas 

                                                           
153 

Citace vycházející z rozhovoru provedeného prostřednictvím emailové korespondence 5. října 2015 
154 

Citace vycházející z rozhovoru provedeného prostřednictvím emailové korespondence 21. května 2015 
155 

Citace vycházející z ústního rozhovoru provedeného 18. listopadu 2014 
156 

Citace vycházející z ústního rozhovoru provedeného 18. listopadu 2014 
157 

Dnes může být role fanzinu jako orientačního bodu ve světě fyzickém opomíjená. Nicméně stále tato role 

zůstává na stránkách přítomná, třeba v tour reportech, kde jednotlivé kapely popisují místa, kde odehrály 

koncerty. Náhodný návštěvník města se právě díky zmínce ve fanzinech může vydat prozkoumávat tyto kluby 

nebo komunitní prostory 
158 

Citace vycházející z ústního rozhovoru provedeného 9. března 2015 
159 

Citace vycházející z rozhovoru provedeného prostřednictvím emailové korespondence 4. září 2015 



 

66 
 

podobně jako Císařová využívala benefiční koncerty, reklamy ve své publikaci zásadně 

netiskla. Jeden čas je podporovala nezisková organizace Gender Studies, která s časopisem 

sdílela tematické zaměření. Podle jejích slov ale nakonec šla většina peněz stejně z její vlastní 

kapsy160 – financování z vlastních zdrojů je aspekt, který jsem při výzkumu vysledoval u 

všech respondentů.  

 

4. 6. 4 Levicový aktivismus 

 Výše popsané ideologické aspekty, které tvůrci fanzinů zmiňují, indikují příklon 

k různým proudům levicového myšlení – typickým pro scénu161, ze které vycházejí. 

Nejdůležitějšími politickými tématy pak jsou: práva zvířat, s tím související propagace 

veganství, boj proti rasismu, feminismus a revolta proti komerci, potažmo dominantní kultuře. 

V návaznosti na to jsem vysledoval, že důležitou kategorií spojenou s ideologickou rovinou 

fanzinů je „levicový aktivismus“. Petr se například ještě před tím, než začal vydávat 

Hlubokou orbu, pohyboval kolem brněnské anarchistické buňky Brněnská vrtule, s tou 

pořádal demonstrace proti rasismu, cirkusům nebo šikaně v armádě162. V lednu roku 1991 také 

spolupořádal první demonstraci proti rasismu v Brně, kde o dvacet let později organizoval 

blokádu pochodu Dělnické strany163. Petr se podle svých slov souběžně s vydáváním Hluboké 

orby angažoval v organizacích jako Anarchistická federace Brno, Action for Animals, Hnutí 

Duha Brno a od podzimu 1997 v rámci iniciativy NESEHNUTÍ (Nezávislé ekologické hnutí). 

To spoluzakládal a byl v něm aktivní do roku 2005164. Ostatně ochranitelský postoj vůči 

znevýhodňovaným minoritám si Petr odnesl i do profesního života, živí se jako právník 

působící v převážně Romy obývané sociálně vyloučené lokalitě v Brně. „Tuhle profesi jsem si 

víceméně vybral právě díky hardcore/punku,“165 říká Petr. Zde se ukazuje fanzin jako 

hodnotový rozcestník, který určí směr daného jedince na celý život.  

 

 Martin Valášek také vycházel z brněnského anarchistického prostředí jako Petr, 

myšlenková linie byla v jeho fanzinu Malárie citelná. Emča se k vydávání fanzinu dostala 
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skrze přípravy na velké protesty proti zasedání MMF v Praze roku 2001. Jak sama říká, 

tehdejší redakce Bloody Mary, ke které se připojila, se pohybovala také kolem organizace 

ČSAF (Československá anarchistická federace). S tím, jak se etablovala feministická kritika u 

nás a genderové otázky začaly být téma, se vytvořila i organizace Gender Studies, ve které 

byla Emča aktivní a která částečně financovala vydávání časopisu. 

 

4. 6. 6 Levicové myšlení 

 Další kategorii týkající se levicové politiky jsem označil jako „levicové myšlení“, má 

značit příklon tvůrců fanzinů k určitým názorům a postojům, ale nevede k přímé 

angažovanosti v příslušných spolcích. Linii levicového myšlení (vlastní pro hardcore-

punkovou scénu), například vymezení se proti rasistickým stereotypům, najdeme už 

v samotném procesu řídícím se etickými pravidly, pod jejichž vlivem fanzin vzniká. Jak jsem 

zmiňoval v kapitole 2. 1, politickým aktem může být už způsob tvorby významů, kdy autoři 

odmítají být součástí jednosměrného komunikačního procesu a dále se řídit podle tržní logiky 

nebo stereotypů reprodukovaných v rámci dominantního paradigmatu. „Úklid spatřuji v tom, 

že dveře jsou v Kazimírovi zamčené nejen pro projevy xenofobie a rasismu, ale také pro 

principy a chování pěstované ve světě mainstreamu,“166 říká Martin. Podobně se vyjádřila i 

Císařová za fanzin Hlučál nebo Krupauerová za Cerelitidu, Jan Klouček toto zas označuje za 

politiku osobní cesty – je v ní zahrnuté vymezení se proti projevům rasismu a xenofobie, 

ochrana práv zvířat (s tím spojená propagace vegetariánství a veganství167) a odpor 

k mainstreamu a politice v duchu anarchismu: „Politika se v mém fanzinu promítá 

prostřednictvím politiky osobní cesty. Snažím se nestranit žádnému politikovi. Jak říká staré 

anarchistické heslo, 'kdyby volby mohly něco změnit, už dávno by je zakázali'. Tak nějak to je. 

Nesedat nikomu dobrovolně na lopatu, to je naše politika.“168 Marek Zeman i Jan Šamánek 

popisují, že jim hardcore-punková scéna a s ní i fanziny otevřely cestu nejprve 

k vegetariánství, posléze veganství a straight-edge169 postoji170. Celkově jim podle jejich slov 

daly fanziny a hudba schopnost kritického myšlení, to je aspekt, který se dá sledovat ve 

fanzinech všech zpovídaných. Jako jediný se od politiky distancoval Tomáš Mládek 
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z Reskatoru, šlo mu především o hudbu. Nicméně politika osobní cesty, jak ji pojmenoval Jan 

Klouček, je cítit i u něj v nastavení produkce časopisu.  

 

4. 7 Srovnání předinternetové a postinternetové tvorby 

 Tím, co mě ve výzkumu zajímalo nejvíce, je odpověď na otázku, jaké procesuální 

změny v produkci fanzinů se dají sledovat u tvůrců pocházejících z předinternetové generace 

a té postinternetové. Tato syntetizující linie táhnoucí se celou prací vede až k této kapitole,  

ilustruje ji přiložené schéma kódů. Má otázka se dá ještě zjednodušit: proč tištěné fanziny 

stále vycházejí v době, kdy se dá vše najít na internetu? Jakou plní tištěné fanziny 

v současnosti roli? Podle výpovědí informátorů jde o jakousi očistu od digitální roztěkanosti, 

fanziny také fungují jako síto na informace. V této části práce jsem se taktéž zabýval tím, jak 

moc autoři využívají při produkci počítač, nebo nůžky a lepidlo, tedy metodu cut&paste.  

 

Schéma č. 4 

 

4. 7. 1 Počítač vs. „cut and paste“ 

 Jak už se vyjádřil Petr, autor stojící za fanzinem Hluboká orba, undergroundový 

časopis tištěný na vlastní pěst je rukavicí hozenou do „ksichtu“ masmédiím. Toto sdělení má 

dvě roviny. Ta první znamená myšlenky šířené těmito médii, ta druhá způsob, jak se tyto 

myšlenky šíří. V případě fanzinů jde o až tvrdohlavé lpění na tištěném formátu v době, kdy se 

mluví o zániku tištěných médií. To neznamená, že by autoři k vydávání nevyužívali 
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počítačové technologie – psaní na stroji zažili pouze Martin Valášek a Petr, jinak zbytek 

využívá nebo využíval počítače.  

 

 I Valášek a Petr začali postupem času přenášet tvorbu do počítače. Valášek na něm 

pouze psal texty, ty následně tiskl a rozstříhával a lepil technikou „cut and paste”, podle jeho 

slov to jedině tak mělo patřičný „drive”171. Petr postupem času začal celý fanzin zpracovávat 

na počítači. „Cut and paste bylo jednoduché až ve chvíli, kdy jsi vystřihoval a lepil, tomu 

ovšem muselo předcházet naprosto úmorné vyťukávání textů na psacím stroji. S počítačem se 

to samozřejmě nedá srovnat, později narozeným vřele doporučuji někde u prarodičů na půdě 

vyhrabat psací stroj a zkusit si to. I na počítači se ovšem snažím, aby grafika byla 

punková,“172 říká Petr a chválí si při zpracovávání časopisu na počítači především rychlost. 

S tím souhlasí i zbytek respondentů. Jedinou výjimkou, kdo při zpracování nevyužívá počítač 

(pouze pro psaní textů)173 a přiklání se od kategorie „počítač“ ke „cut and paste“, je Judita 

Císařová: „Při lepení se na tom můžeme podílet všichni naráz, sedíme na zemi, všude jsou 

papíry, fotky, tužky, lepidla, nůžky, kecáme, konzultujeme podobu jednotlivých papírů, 

zasahujeme do toho kresbami. Drží tě to blízko té věci, zin ti prakticky vzniká přímo 

v ruce.“174 Císařová zdůrazňuje rozměr interakce s kolektivem, na rozdíl od osobněné 

interakce při elektronické komunikaci – může pro ni plnit funkci únikové cesty před 

neustálým proudem podnětů předkládaných sociálními sítěmi. Tím se dotýkáme kategorie 

„očista“.  

 

4. 7. 2 Očista 

 „Žijeme v roce 2015 a bez PC se neobejdeme. Osobně se snažím ořezat čas strávený 

před monitorem, i přesto ale u něj prosedím velkou část svého dne. Proto jsou pro mě ziny, 

knížky, vinyly 'očistné' svou hmatatelnou podobou, můžu je uchopit a hned vidím, co se mi při 

práci povedlo nebo co jsem pokazil,“175 říká Jan Klouček, z jeho výpovědi se dá kromě 

„očisty“ vyčíst i jistý rituální význam, který papírovým fanzinům přikládá. Papírový fanzin 

má fungovat jako jistá oáza, kam uspěchanost informační doby nesahá. V kapitole 2. 2 jsem 
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definoval jistý pocit odcizení vlastní informační době a plynoucí z komunikačního procesu 

masových médií. „S tím, jak stoupá míra masové spotřeby, dřívější vazby se vytrácí. Lidi byli 

a jsou méně a méně s pojení s tím, co konzumují.“ (Duncombe, 2010: 113) Proto autoři vždy 

spěchají k fanzinům, unavení od mediálních obsahů přicházejících ze všech stran. Do světa 

fanzinů utíkají i v depresivních stavech jako Krupauerová. Zde se napravují zpřetrhané vazby 

s finálním produktem a autoři se zbavují pocitu odcizení. Alespoň tak se dají výpovědi 4 z 9 

zpovídaných interpretovat. Nejdůsledněji tak činí Císařová, jak bylo vidět v předchozí 

podkapitole.  

 

4. 7. 3 Fetiš 

 „Mám to rád, patří to ke kultuře. Je to součást toho, jak to máme celé postavené,“176 

podporuje Kloučkovo vyjádření týkající se rituálního rozměru fanzinů i Marek Zeman a 

přitakává mu také Petra Krupauerová177. Tento rituálně-očistný rozměr, jak jsem dané 

odpovědi interpretoval, se u ostatních prolíná s vnímáním fanzinu jako jistého druhu „fetiše“. 

Tedy něčeho hmotného, čeho se mohou chytnout v informační bezbřehosti dneška. „Myslím, 

že pořád mají význam. Lidi si zvykli na virtuální svět a jsou přesvědčeni o jeho 

nedotknutelnosti. Většina hudebních konzumentů dnes stahuje, nicméně držet produkt v ruce, 

ať už jde o vinyl, kazetu nebo zin, je jako dotýkat se nebes,“178 vyznává se Mládek. Patos 

patrný v jeho výpovědi indikuje výraznou náklonnost k papírovému a v obecném smyslu 

fyzickému formátu, dal se sledovat i z dalších výpovědí: „To je stejné, jako když máš kapelu a 

nevydáš svoji desku jenom někde jako mp3 na Bandcampu179, ale dáš si s tím záležet na kazetě 

nebo vinylu. Je to hezké, je to artefakt, hmatatelný výsledek tvé práce – v době, kdy většina 

z nás pracuje někde na síti a nevidí hmotné výsledky práce.“ Odcizení, které Císařová stejně 

jako Klouček cítí ve virtuálním prostředí, potvrzuje i výpověď Martina, stojícího za fanzinem 

Kazimír: „Hmotná podoba nabízí haptický kontakt. Tím dochází k intenzivnějšímu spojení. 

Člověk se k obsahu může snáze vracet. Na papíře mají slova větší hodnotu a váhu než v říši 

jedniček a nul. Navíc, když člověk kouká na hromadu čerstvého výtisku, vezme jeden do ruky a 

začne jím listovat, je to nepopsatelné.“180 Se svým příspěvkem k nominaci fanzinu na post 
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„fetiše“ se připojuje i Krupauerová: „Pořád jsou lidé, kteří mají potřebu něco shromažďovat 

a dávat věcem hmotnou podobu. A nakonec, když to svoje zhmotněné úsilí držíš v ruce, čicháš 

ještě k teplým čerstvě vytištěným stránkám z tiskárny, takový pocit u počítače skrz monitor 

nezažiješ.“181 Tato kategorie „fetiše“ v případě zpovídaných skrývá i jisté vymezení se proti 

odtržení současnosti od fyzického světa, znatelnému také u předchozí kategorie „očista“. 

Pokud dominantní paradigma operuje ve virtuálním světě, fanziny jako platforma 

alternativního paradigmatu se budou upínat k tisku.  

 

4. 7. 4 Povrchnost virtuálního světa 

 Pokud se chvíli pozastavíme nad onou větou „na papíře mají slova větší hodnotu a 

váhu než v říši jedniček a nul“, musíme se zeptat, co je na internetu jako platformě pro 

publikování špatně. Všichni zpovídaní využívají tradičních distribučních kanálů, jako jsou 

koncerty nebo veletrhy malých nakladatelů, vždy jde o kontakt z ruky do ruky. Nicméně 

zároveň přiznávají, že jim nevadí dát o novém čísle časopisu vědět na internetu, včetně 

sociálních sítí. Celý obsah fanzinů tam ale autoři vyvěsit nechtějí182. „Kluci z Hlučálu si 

zřídili blog, přemýšleli jsme o tom dlouho, jednou z verzí bylo vytvořit i webovou podobu 

Hlučálu a publikovat tam některé články, dát tam Hlučál k přečtení. Nakonec to nevzniklo, 

zpětně si říkám, že je to vlastně asi dobře. Takhle je to uchované jen v papírové verzi,“183 říká 

Císařová, která chce svůj fanzin ponechat plně fyzickému světu. „S příchodem internetu se 

zlepšila možnost dát vědět o tom, že vyšlo nové číslo, ale to je tak vše… V elektronické verzi 

časák neexistuje a ani o tom neuvažuji,“184 sděluje veterán Petr a stěžuje si na „povrchnost 

virtuálního světa“, kterou kritizuje i 10 z 10 respondentů: „V devadesátých letech sis koupil 

časák, přečetl ho a hned jsi vydavateli posílal několikastránkový, ručně psaný dopis – dnes je 

komunikace mnohem jednodušší a kupodivu už spolu lidi skoro nekomunikují. Už to není tak, 

že bys přišel domů z koncertů s pocitem, že ti ten zážitek změnil život. Dnes pod vlivem 

mainstreamu a moderních technologií především už tu hudbu nemusíš pracně vyhledávat, ale 

máš ji zadarmo na dosah klávesnice. Už to nemá tuhle cenu.“185 Martin pocházející z mladší 
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generace mu v tomto přitakává, i jeho formativní setkání s punkem trvalo výrazně kratší dobu: 

„Punkové puzzle je složené během jednoho zimního večera s rychlým připojením.“186 

 

4. 7. 5 Trvalá hodnota 

 Autoři fanzinů jsou si vědomi, že nemohou konkurovat rychlosti internetu. Dřívější 

roli fanzinů jako zdroje informací o koncertech nebo demonstracích, jak to zažil Valášek, 

Fuchs nebo také Emča a Klouček, již tyto časopisy plnit nemohou. Přiznává to mladší autor 

Martin Grossman: „Úloha fanzinu jako nejlépe dostupného klíče k informacím je nejspíš 

pryč.“187 Zpovídaní respondenti proto hledají cestu, jak z fanzinu udělat artefakt a snaží se 

psát rozsáhlejší články zasazené do širšího kontextu – chtějí, aby jejich časopis měl „trvalou 

hodnotu“. Reporty z koncertů ve fanzinech proto už mnohdy nenajdeme, pokud se nejedná o 

reportáž z koncertního turné fungující svým způsobem jako cestopis. „Z mizejících žánrů 

v hardcore-punkovém tisku i na internetu bych ale určitě zmínil recenze na koncerty (čest 

výjimkám). Docela mi chybí. Ale možná je to i trochu tím, že hudba je dnes vnímaná mnohem 

víc jako spotřební zboží s krátkou trvanlivostí a spíš jen jako kulisa pro vypití se v klubu. 

Zatímco za komančů a v devadesátých letech byla brána jako vyjádření pocitu svobody, 

vzdoru a nekonformity,“188 vysvětluje Petr a z jeho odpovědi je cítit jistá nedůvěra vůči mladší 

generaci, stejně tak se dotýká kategorie popisující povrchnost virtuálního prostředí, kterou 

jsem představil výše.  

 

 Petr nabízí také svoji představu, jakou úlohu by měl fanzin v současnosti hrát: „Jít víc 

do hloubky, vytvořit něco, co tady přetrvá. Co přežije vyhoření harddisku, ztrátu dat, kolaps 

internetu. Něco, co bude jistým dokumentem doby. Je to boj s dnešní rozbředlostí, 

roztěkaností a uspěchaností.“189 Fanziny v jeho podání mají být něčím, co zde zůstane pro 

generace po nás – trvalou hodnotou. V jeho výpovědi je zakódovaný rozchod s jistou 

pamfletovostí dřívějších fanzinů fungujících jako informační rozcestníky. Petrovu tezi 

podporuje i Císařová: „Fanziny jsou v době internetu vlastně neaktuální, v momentně, kdy 

vzniknou jako nové, jsou zároveň už souhrnem informací z archivu. To se mi líbí hodně. 
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Navíc, co napíšeš, už nemůžeš vzít zpátky.“190 K jejím slovům se přidává také Mládek: „Po 

mojí smrti nezůstane facebookový profil, ale vinyly na mém labelu a třeba i Reskator jako 

zrcadlo určité doby v úzké komunitě.“191 Marek Zeman taktéž potvrzuje ve výpovědích tezi 

fanzinu jako dokumentu doby optikou jisté komunity a zároveň zde sledujeme i další 

provázání s kategorií dotýkající se rozměru rituálnosti, vlastní takovému komunikačnímu 

prostředku: „Fanziny nejsou o aktuálních informacích, ale spíš o tom, jak to ti lidé cítí nebo 

jak přemýšlí. To pro mě má větší hodnotu, když to držím v ruce, a ne čtu na internetu. Je to 

taky proto, že jsem to tak zažil.“192 

 

4. 7. 6 Jiný způsob čtení 

 Zeman se v předchozí odpovědi dotkl kategorie „jiný způsob čtení“, spojované 

s fanziny. Tato kategorie přímo navazuje na tu předchozí – „trvalou hodnotu“ – a je 

provázaná s kategorií „očista“, skrývá v sobě rituální rozměr a v neposlední řadě se prolíná 

s kategorií „fetiše“ a „povrchnosti internetu“.   

 

 Pro Jana Šamánka je čtení na papíře osobnější. Fanziny pro něj mají význam 

především kvůli lidem, kteří je dělají. Proto je přijímání těchto významů z fyzického 

materiálu, do kterého se osobnost daného tvůrce otiskne lépe, logické. „Jinak čteš texty, které 

máš v ruce, a které visí na internetu. V ruce z toho víc cítíš osobnost toho člověka, přečteš si 

jeho názory ve sloupcích a dostaneš se k jeho vidění světa v rozhovorech. Cítíš za tím toho 

člověka a jeho osobnost, což je to, co mě na fanzinech zajímá nejvíc. Lépe z papíru vstřebáváš 

text.“193 Petr zase v této souvislosti zmiňuje: „Číst si o punku na papíře mě vždycky strašně 

bavilo, já jsem vlastně o něm četl (v předrevoluční Melodii a Gramorevue) ještě dřív, než jsem 

ho vůbec slyšel.“194 Petr to tak zkrátka dělal vždycky a hodlá v tom pokračovat, zde sledujeme 

rituální aspekt čtení na papíře a zároveň z odpovědi lze vyčíst to, co zmiňuje Šamánek – o 

punku, který je nejenom v případě Petra pro respondenty citovou záležitostí, se jim lépe čte 

prostřednictvím osobnějšího formátu.  
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 „Prostě to tak mám ráda, vyhovuje mi to a uspokojuje mě to mnohem více. Celkově 

nemám ráda čtení rozsáhlých článků z webu na internetu, u počítače trávím moc času v práci 

i doma. Čtení zinů i knih je radost, potěšení, relax. Často čtu v posteli nebo při cestování 

v autobusu či vlaku. Zin hodíš do báglu, o nic se nestaráš a jedeš. V neposlední řadě listovat 

v zinu a držet ho vlastníma rukama má své kouzlo,“195 říká Krupauerová a označuje důležitý 

aspekt onoho „jiného způsobu čtení“. Kromě toho, že je osobnější, díky papíru je text víc 

provázaný s realitou, vymezuje linii mezi prací a „hobby“, je to také uživatelsky přijatelnější. 

Autoři fanzinů se vyznačují jistým sklonem ke grafomanství, články mohou přesahovat až 20 

tisíc znaků, což je v internetovém prostředí za hranou rozsahu, který se dá běžně učíst. 

„Nerada čtu z počítače, bolí mě oči, přeskakuju odstavce, jsem roztěkaná, v papírové formě 

dočítám téměř vše. Rituál půjčování přečtených zinů kámošům taky hraje roli. Je to lepší než 

poslat někomu jeden z milionu odkazů, které na tebe čekají napříč internetem,“196 výpověď 

Císařové tak kromě vyzdvižení pozitivní reakce na konzumaci textu prostřednictvím 

fyzického formátu potvrzuje pozici fanzinu jako štítu proti roztěkanosti síťové komunikace a 

zároveň vyzdvihuje rituálnost s undergroundovými časopisy spojenou. 
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5. Závěr 

 Z výše prezentovaných dat získaných od sestaveného výzkumného vzorku informátorů 

vyplývá, že způsoby, jakými tvůrci přijímají výzvy k publikaci fanzinů, praktiky, jejichž 

pomocí časopisy produkují, a motivace, které je k tomu vedou, se výrazně nemění. Jenom 

s tím rozdílem, že jednotlivci využívají informačních technologií, které jsou pro současnost 

samozřejmostí. Zato distribuční kanály se s nástupem informační doby proměnily. Fanziny se 

sice stále předávají na undergroundových koncertech nebo zinových jarmarcích, ale přitom je 

nepostradatelným nástrojem internet. Zpráva o novém vydání se už nešíří jenom šeptandou, 

nýbrž i webem nebo po sociálních sítích. Zinesteři pořád chodí na poštu, i když mnohem 

méně často, než tomu bývalo kdysi.     

 

 Pořád je nicméně k tvorbě vedou podobné motivace – v empirické části vyzdvižený 

narativ se neproměňuje ani v souvislosti s informační dobou. Cesta vede od setkání s kapelou, 

nahrávkou, fanzinem k nastartování vlastní produkce textu nebo aktivitě na scéně. Tento 

aspekt současné fanzinové kultury vlastní hardcore-punkové scéně se dá přisuzovat rituální 

povaze tohoto způsobu komunikace i povaze scény založené na tradicích. Z dat vyplynulo, že 

se soubor subverzivních praktik předává v rámci jedné individualistické linie od fanzinu 

k fanzinu a i autoři z generace digital natives chtějí tuto tradici udržovat. Na tomto místě je 

důležité předeslat, že výzkum představený v této práci si nedává za cíl zobecňovat závěry nad 

rámec zkoumaného vzorku. 

 

 Fanziny a jejich tvorba mají v tomto prostředí až rituální charakter. V rámci 

hardcore/punkové scény mají funkci jakéhosi totemu, kolem kterého se rokuje i tančí. Proto 

přežívají: jejich účelem totiž není čtenáře pouze informovat (což charakterizovalo počínání 

generace předinternetoých veteránů), ale také sdružovat a stmelovat. To je prvek, který více 

zdůrazňují současní autoři: aktuální informace o scéně totiž čerpají na sítí.  

 

 V totemy se věří, i když se někdy pochybuje. Stejně jako autoři pochybují o 

skutečném potenciálu, který by podryl mechanismy dominantní ideologie. Tato tradice je 

charakterizována odmítavým postojem k tržnímu systému, ať už na poli mainstreamových 
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médií nebo hudebního průmyslu, ideologicky je ukotvená v antiautoritářských hodnotách – 

zde se na analyzovaném vzorku nedá z historické perspektivy sledovat žádná změna. 

Z projevů informátorů se dají vysledovat jasně dané hranice toho, co se ještě může, a co už je 

zapovězené – toto bylo vidět například v otázce reklamy, kterou tvůrci otisknou, jenom pokud 

se ideologicky shoduje s jejich názorem. Motivací má být především solidarita, ne finanční 

odměna. Takto si autoři vytvářejí ostrůvky svobody se systémem založeným na odlišných 

principech, než jaké stojí v základech světa „tam venku“. Vytváří si vlastní utopii, kam má 

diskriminační chování vstup zapovězen – i toto má být součást osvěty, kterou chtějí autoři 

fanzinů šířit. Toho, že se jedná o donkichotské gesto či přesvědčování přesvědčených, jsou si 

autoři často vědomi. V tomto smyslu se dá souhlasit s Johnem Fiskem, který přisuzoval 

takzvanému radikálnímu umění pramalý účinek na společenskou změnu a raději vnášel víru 

do sdělení produkovaných v rámci populární kultury kvůli možnosti oslovit větší publikum 

(Fiske, 1992).  

 

 Jakou roli tedy mají fanziny mít v současném nastavení mediální komunikace? Jejich 

dřívější funkce informačních věstníků o koncertech je dávno pohřbená pod rušnou informační 

dálnicí. Dnes mají v těkavém prostředí jedniček a nul plnit podle předkládaných dat funkci 

jakési trvalé hodnoty. Něčeho, co tu po tvůrcích zůstane, něčeho hmatatelného, na rozdíl od 

virtuální identity. Nejlépe to formuloval Tomáš Mládek z Reskatoru, když řekl: „Po mojí 

smrti nezůstane facebookový profil, ale vinyly na mém labelu a třeba i Reskator jako zrcadlo 

určité doby v úzké komunitě.“ I proto ubývá recenzí na aktuální nahrávky nebo reportáží 

z koncertů. V rámci scény se fanzin stal jakýmsi dokumentem doby jdoucím proti 

útržkovitosti síťové komunikace. Fanzin má napravovat internetem zpřetrhané osobní vazby 

prostřednictvím fyzického formátu.  

 

 S nástupem internetu a nových médií došlo k demokratizaci fanzinové tvorby 

v rozsahu, o jakém se předinternetovým tvůrcům ani nezdálo. Nedá se popřít, že internet je 

velice užitečným nástrojem fanzinových tvůrců, ale jak se z analyzovaných dat ukázalo, je i 

jejich největším nepřítelem, byť informátoři přiznávají, že je integrální součásti jejich životů. 

Dříve svobodné prostředí, o němž snili raní teoretici kyberkultury, se zdá být v současnosti 

čím dál více kapitalizováno – příkladem může být to, jak analytické společnosti mění naši 

digitální stopu v kapitál. To potvrzuje také internetový skeptik Jevgenij Morozov, když 
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varuje, že pro jednoho je to internetová svoboda, pro druhého internetový imperialismus. 

Zpovídaní fanzinoví tvůrci právě proto utíkají do svých malých utopií mimo tržní 

mechanismy – žene je k tomu entuziasmus a věrnost hudebnímu žánru, který postupem času 

přesáhl hranice záliby a stal se jejich světonázorem.  

 

Summary 

           As the above presented data gained from research sample of informers have shown, 

neither the way fanzines are produced nor the incentives behind their production have 

changed significantly, although some individuals make use of information technologies – 

means of communication common in today’s world. However, what has changed with the 

information age, are distribution channels. Although fanzines are still distributed through 

underground concerts or zine markets, the internet is an essential tool. News about new issues 

does not spread through word of mouth only, the web and social sites play an important role 

as well. Zinesters still use postal services, but less frequently than they used to. 

 

Motivation behind zine creation is still very similar – as highlighted above, the 

narrative of zines has not changed with information age. A band, a record or a fanzine – those 

are still the critical points which turn one into an enthusiast ready to produce texts or take 

action within the scene. This aspect of today’s fanzine culture could be attributed to the ritual 

nature of this way of communication as well as to the nature of the studied music scene, 

which is based on traditions. As presented data have shown, this package of subversive 

practices is passed from generation to generation and from fanzine to fanzine – and authors of 

the generation of digital natives are keen to maintain this tradition. It is important to mention 

that we are not able to generalize beyond the frame of researched sample presented in this 

work. 

 

 In this environment, production of fanzines could be credited with almost ritual 

character.  Within the hardcore punk scene, fanzines play a role of a totem, around which it is 

danced and discussions takes place. Therefore they still survive: their purpose is not to inform 

(which was the purpose of fanzines produced by the generation of pre-internet veterans) but to 
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unite. This is the aspect highlighted by today’s authors: they search for fresh information 

about the scene online. 

 In totems we trust, but we also doubt them, in the same way authors doubt the real 

potential of this way of revolting against the mechanisms of dominant ideology. This tradition 

is characterized by refusing consumerism, whether in mainstream media or in the music 

industry. Ideologically, this tradition is rooted in anti-authoritarian values – analyzed sample 

of interviewed zinesters cannot be described, from the historic perspective, by any change in 

their ideological background. We can see clear borders between what is considered acceptable 

and what is not, for example when it comes to the question of paid advertisement; this form of 

financing could be used only if the advertisement is ideologically compatible with the attitude 

of the fanzine. But most of the time, the main motivation behind fanzine production is 

solidarity, not financial reward. This is how authors create the small territories of 

independence with different principles than the ones followed by the world outside. Utopia is 

built, where discriminatory behavior is forbidden – this is also a part of enlightenment which 

fanzines are supposed to be spreading. At the same time, authors are aware of one fact: 

quixotic gesture is being made this way. In this sense we might agree with John Fiske who 

believed that so called radical art has minimal impact on social change and gave his trust to 

the messages produced by popular culture, due to their ability to address wider audiences 

(Fiske, 1992).  

 

 So what is the role of fanzines in today’s setting of media communication? Their 

former role of bulletins was long ago buried under the busy information superhighway. In the 

roving environment of ones and zeros they should serve as a permanent value of a kind. 

Something physical left behind by zinesters in the digital age after they have passed away. 

What lasts is the fanzine, not virtual identity, is what they say. That is also the reason why we 

can see fewer and fewer record reviews or concert reports. Fanzine should serve as a 

document of one age which goes against the unstoppable stream of digital communication. 

Fanzine should also fix personal relationships that were once broken; physical medium is the 

repair tool.  
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 With the rise of new media, we can talk about the democratization of fanzine 

production to the extent previously undreamt of. As presented data have shown, the internet is 

undeniably a highly useful tool available to zinesters. But at the same time, the internet is 

their main enemy. However, interviewed authors admit that the internet is an integral part of 

their lives. Once a place of complete freedom, dreamed of by early cyberculture thinkers, it 

seems to be more and more capitalized on today; an example could be the way analytical 

companies transform our digital footprint into capital. As the internet sceptic Evgeny 

Morozov warns: one's man internet freedom is another man's internet imperialism. 

Interviewed zinesters therefore escape to their little utopias. They are fueled by the 

enthusiasm and the loyalty to the music genre which, as the time passed by, crossed the limits 

of borders and became their belief and worldview.  
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