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1. Úvod 

Hlavním důvodem pro sepsání této diplomové práce byla potřeba představit ve 

světě unikátní české trampské hnutí. Na základě shromážděných historických dat se 

pokusím osvětlit důvody jeho vzniku, nastínit vývoj, který v průběhu desítek let 

prodělalo a popsat sportovní aktivity, kterým se trampové věnovali. 

Dalším hlediskem pro zpracování práce bylo i to, že podobným tématem se na 

různých vysokých školách zabývalo jen malé množství diplomantů. 

Protože trampské hnutí nebylo oficiálně organizováno, lze o něm nalézt jen 

velmi málo literatury či jiných historických pramenů. Nejznámější publikací je kniha 

Boba Hurikána Dějiny trampingu, zabývající se vznikem a historií tohoto hnutí 

přibližně do čtyřicátých let 20. století. Nutno ale konstatovat, že se v tomto díle občas 

objevují nepřesnosti. I přesto je to ale práce zasluhující si obdiv. Zvlášť když si 

představíme, že podklady pro jeho sepsání autor shromažďoval v době, kdy to bylo 

složitější než dnes a zabýval se celou Československou republikou. A jelikož sám patřil 

k průkopníkům trampingu, čerpal často z vlastních vzpomínek a vyprávění pamětníků. 

Dalším důležitým pramenem, zabývajícím se historií trampingu, je kniha Český 

tramping 1918 - 1945 autorů M. Waice a J. Kossla. Je to relativně novodobé dílo, 

vydané v roce 1992. Díky tomu představuje danou problematiku z většího nadhledu. 

Velké množství trampských osad v naší republice mě vedlo k rozčlenění mé 

práce na dvě části. V první se zabývám historií trampského hnutí obecně, tzn. jeho 

vznikem a vývojem v celé Československé, později České republice. V druhé části jsem 

se zaměřil pouze na jedno z „ohnisek" trampingu u nás. Na této oblasti chci ukázat, 

jakou úlohu měl sport mezi trampy, jakými sporty se zabývali, jakých dosahovali 

úspěchů či jaké organizovali sportovní soutěže. Kvůli lepšímu pochopení významu 

sportovních aktivit jednotlivých osad a celé oblasti celkově, uvádím tyto aktivity 

v kontextu s jejich historií. Tato část také konkrétními historickými příklady doplňuje 

část první, více teoretickou. 

Informace pro druhou část své práce jsem získával především z rozhovorů 

s pamětníky z jednotlivých osad. Další informace pocházejí z kronik, příležitostných 
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publikací vydávaných jednotlivými osadami a dalších drobných historických 

písemností. 

Musím ale přiznat, že informace získávané těmito cestami si občas protiřečí, či 

nejsou úplné. Je to způsobeno především tím, že kroniky osad často chybí, či vůbec 

nebyly psány. Někdy bývají paměti na osadách předávány pouze ústně a díky tomu 

vznikají nepřesnosti. Tento fakt je ale zapříčiněn podstatou celého trampingu, který 

nemá žádná oficiální pravidla a vše, co jeho členové dělají, je založeno na 

dobrovolnosti. Tento fakt se výrazně projevil i na množství informací, které se mi 

podařilo o jednotlivých osadách získat. Například u osady Starý potok jsou dochované 

informace velmi obsáhlé a úplné, jelikož autorka novodobé osadní kroniky Filoména 

Jičínská se historií osady zabývá velmi pečlivě. Naopak u jiných osad nejsou informace 

tak úplné, protože po původních osadnících zbyli často jen chaty. 

Přesto si ale myslím, že podané informace dokáží ve čtenáři vytvořit dostatečnou 

představu o životě trampských průkopníků a jejich pokračovatelů. Čtenář pozná směry, 

kterými se tramping ubíral, události, které tyto směry ovlivňovaly a především pochopí 

smysl a význam sportu pro trampské hnutí. V neposlední řadě také tato práce vytvoří 

první ucelený soupis historie trampských osad ve vybrané oblasti - v povodí potoka 

Kačáku v katastru obce Podkozí. 
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2. Vymezení problému práce 

O vzniku, vývoji a historii či současnosti českého trampského hnutí 

a sportovních aktivitách jeho členů existuje jen velmi málo publikací a historických 

pramenů. U vydaných publikací se vyskytuje problém s jejich dostupností, jelikož byly 

vydávány v malých nákladech. Žije jen velmi málo pamětníků z řad zakladatelů hnutí 

a stejně tomu tak je u jejich následovníků. 

Sportovní aktivity byli pro trampy v trampských osadách hlavní náplní jejich 

činnosti. Trampové se díky svým činnostem podíleli na popularizaci různých 

sportovních disciplín mezi veřejností díky pořádání velkého množství sportovních 

podniků. Sami se zúčastňovali nejenom vlastních akcí, ale byli úspěšnými reprezentanty 

svých osad i na akcích pořádaných jinými organizacemi.V současné době, kdy se 

trampské hnutí dostává do pozadí zájmu dnešní mládeže, dochází k zániku trampských 

sportovních i kulturních tradic. 
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3. Cíle práce 

1. Přehledně zmapovat vznik a vývoj trampského hnutí v České (Československé) 

republice. 

2. Seznámit čtenáře se sportovními aktivitami provozovanými trampy 

v trampských osadách i mimo ně. 

3. Ukázat přínos českého trampského hnutí pro objevování a rozvoj sportovních 

aktivit v České (Československé) republice. 

r 
4. Úkoly práce 

1. Shromáždit množství kvalitních historických dokumentů a pramenů 

zabývajících se českým trampských hnutím. 

1.1. Navštívit archivy a prostudovat jejich archivní fondy (např. Národní archiv 

v Praze, Státní okresní archiv v Berouně, Státní okresní archiv v Kladně) 

a knihovny (např. Národní knihovnu v Praze, Městskou knihovnu v Praze, 

Městskou knihovnu v Berouně. 

1.2. Prostudovat dostupné internetové stránky zabývající se trampským hnutím 

a sporty, provozovanými na trampských osadách. 

1.3. Kontaktovat zakladatele trampského hnutí, šerify popisovaných osad a další 

pamětníky z řad trampů a získat od nich informace a materiály 

o jednotlivých osadách a historii trampského hnutí. 

1.4. Prostudovat kroniky jednotlivých osad, shromáždit almanachy a další 

publikace vydané popisovanými osadami. 

2. Provést kritickou analýzu a zhodnocení shromážděných dokumentů a pramenů. 

3. Sestavit vypovídající fakta do chronologicky posloupného přehledu. 
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5. Metody práce 

Ve své diplomové práci jsem použil následující historické výzkumné metody: 

Metoda indukce a dedukce 

Metodu indukce jsem použil v případě, kdy jsem postupoval v empirickém 

studiu jevů od faktů jednotlivých k faktům obecnějším. 

Současně s touto metodou jsem používal metodu deduktivní. Bylo tomu tak 

v případě, kdy jsem se potřeboval zorientovat v nashromážděném empirickém 

faktografickém materiálu a uvést jej v systém, porozumět mu. 

Metoda synchronní 
Použita pro sledování určitého jevu odehrávajícího se na mnoha místech v téže 

době. 

Metoda diachronní 

Využita při zkoumání jevu ve vztahu k časovému vývoji. 

Metoda geografická 

Tuto metodu jsem využíval při zkoumání jevu s ohledem na geografické 

prostředí, ve kterém se odehrávala. 
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6. Historie trampského hnutí 

6.1. Základy a počátky trampingu 1912 - 1918 
„Již na počátku tohoto století, kdy vynálezy dostupovaly svého vrcholu, kdy se 

člověk stal skutečně pánem všeho tvorstva a přírodních sil na zemi - ukázalo se, že 

nej většími nepřáteli člověka je úpadek tělesné a duševní zdatnosti. Tyto důvody přiměly 

lidstvo k užšímu přimknutí se k přírodě". (6, s. 12) 

Proto začala vznikat různá hnutí, která se návratu lidstva k přírodě věnovala. 

Jedním z prvních propagátorů tohoto hnutí byl americký spisovatel Ernest Thompson 

Seton. Ten v roce 1902 založil hnutí mládeže zvané Woodcraft Indians. Usiloval v něm 

o výchovu silného a ušlechtilého jedince, žijícího uprostřed přírody a v plném souladu 

s ní. Jako vzor mu posloužil život amerických indiánů. (6, s. 12 + 27, s. 10) 

Propagátorem Setonových myšlenek u nás byl Miloš Seifert, který v roce 1912 

založil spolek Děti živěny a v roce 1920 zformuloval základní myšlenky českého 

woodcrafitu. Vycházel nejen ze Setona, ale i ze vzorů známých z naší národní historie 

(husité, Miroslav Tyrš - Sokol). (27, s. 10) 

Dalším směrem, inspirujícím se Setonovými myšlenkami, je skauting anglického 

armádního generála Roberta Baden-Powella. Na rozdíl od Setona ale vložil Powell 

skautingu do vínku především službu - službu vlasti, králi a Bohu. Odráží se zde jeho 

profesní zkušenosti, neboť skauting byl do jisté míry organizován podle armádního 

vzoru. 

U nás se propagátorem skautingu stal středoškolský profesor Antonín Benjamín 

Svojsík, který se s tímto hnutím seznámil v roce 1911. V roce 1914 založil spolek Junák 

- český skaut, po válce roku 1919 přejmenovaný na Svaz junáků - skautů republiky 

Československé. (27, s. 10) 

„Vliv skautské myšlenky byl sledován i mládeží, která v těchto prvopočátcích 

neměla možnost vstoupit do Svazu skautů a nebo ovlivněna četbou Mayových spisů 

zavrhovala skautskou disciplínu a dávala přednost toulkám, plných naprosté svobody". 

(6, s. 13) 

Skautským vedoucím se podařilo vytvořit velice zdařilý systém mimoškolní 

výchovy. Přistoupili totiž k dítěti s respektem a pochopením. Vedli své svěřence do 
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přírody, prostředí tak blízkému romantice a bezprostřednosti dětské duše. „Neobyčejně 

pestrá činnost nepochybně přispívala k fyzickému a duševnímu rozvoji skauta 

a pomáhala formovat pozitivní charakterové vlastnosti. Tato činnost však byla blízká 

spíše dětské mentalitě". (27, s. 11) Dospívající chlapci nechtěli být svazování 

autoritami, toužili po volnosti. Problémem byla i určitá absence programové náplně pro 

starší, odrostlé skauty. A tak vyzbrojeni skautskými dovednosti a láskou k přírodě, 

vyráželi tito chlapci do přírody sami, kde byli volní a svobodní. Začaly vznikat první 

party tzv. divokých skautů. 

Obrázek 1 - Divoký Západ se přiblížil až do blízkosti Štěchovic, rok 1918 na Yukonu (Svatojánské 
proudy). 

Důkaz o tom podává ve vzpomínkách i Jenda Korda, autor písně Vlajka, 

trampské hymny: „Skauting byl dobrou průpravou, jenže já při svém krátkodobém 

skautování jsem měl stále pocit, že té dobrovolné skautské výchově něco chybí. 

V debatách s druhými, stejně smýšlejícími skautíky, jsme se shodli na tom, že to, co 

nám schází, je naprostá volnost počínání, po které jsme skrytě všichni toužili. Proto 

jsem brzy „zběhl" a stal se nejprve divokým skautem a později tulákem - stanařem -

trampem". (15) 
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Dalšími obyvateli lesů v době 1. světové války se stali také zběhové 

z nenáviděné rakouské armády - tzv. zelené kádry. (27, s. 9) 

6.2. „Zlatá éra" trampského hnutí 1919 - 1938 
Po válce se v naší republice začala objevovat americká kultura. Bylo to díky 

organizaci YMCA (Křesťanské sdružení mladých mužů), která seznamovala českou 

mládež s reáliemi USA, americkým způsobem života a také kladla důraz na pobyt 

v přírodě. Činnost YMCA zahrnovala též sport - těžkou a lehkou atletiku, tenis, hokej, 

házenou. Díky této organizaci se v republice rozšířil basketbal, baseball a volejbal. 

V myslích mnoha mladíků, kteří touto velmi štědrou organizací prošli, zůstal kromě 

jiného i obdiv k velké, bohaté a romantické zemi, ze které k nám YMCA přišla - USA. 

(27, s. 12) 

Dalším významným propagátorem americké kultury u nás se staly americké 

filmy a literatura. „U zrodu trampingu asistovala především díla šestice amerických 

spisovatelů: Jamese Fenimora Coopera, Jamese Oliwera Curwooda, Zane Greye, Breta 

Harta, Jacka Londona a Ernesta Thompsona Setona. Ve všech jejich knihách najdeme 

obraz drsné, nebezpečné, ale krásné přírody a silného nezdolného jedince - člověka 

nebo zvířete, který vzdoruje všem nástrahám divočiny". (27, s. 13) Například autorovi 

tuctových kovbojských románu Zane Greyovi vděčí první osada v povodí Kačáku za 

svůj název „Lone star" - Osamělá hvězda. Chlapci se inspirovali jeho dílem „Ochránce 

osamělé hvězdy". (11, s. 20) 

„Nejsilněji působilo na trampy dílo amerického spisovatele, dobrodruha, 

socialisty a trampa Jacka Londona. Dvacátá léta v Československu patří jemu. Jen 

vletech 1920 - 1922 vycházelo každoročně přes dvacet jeho titulů ročně. Londonovi 

hrdinové se pohybují v různých prostředích od Aljašky až po jižní moře a mají různé 

osudy. Většinu z nich však spojuje víra v sebe a svůj rod a nezkrotná touha projít 

stezkami dosud neprošlapanými. Londonovo dílo četli čeští trampové s napětím, 

obdivem a úctou". (27, s. 14) Zvlášť blízká je českým trampům jeho kniha Cesta, 

vydaná u nás poprvé v roce 1922. „Je uchvacujícím svědectvím o cestách amerických 

trampů konce minulého století, kteří křižovali státy na podvozcích a střechách 

železničních vagónů. Českým divokým skautům přinesla Londonova cesta 

pravděpodobně také název - trampové". (27, s. 16) 
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Zde je nutno se ještě zmínit o původu slova tramp. Pochází z USA, kde však toto 

slovo mělo poněkud jiný význam, než jak tomu bylo později u nás. Označovalo člověka 

žijícího na okraji společnosti, cestujícího po USA a živícího se většinou žebrotou nebo 

sezónními pracemi. Mezi americkým a českým trampingem tedy není přímé spojení. 

Americký tramping se rozvíjel v jiných historických a geografických podmínkách, měl 

jiné formy a obsah. (27, s. 9) Trampské hnutí, tak jak ho známe u nás, je naprosto 

výjimečné a jedinečné a nemá ve světě obdoby. V případě, že se v zahraničí setkáváme 

s trampingem, je to díky československým trampům, kteří toto hnutí rozvíjeli ve svých 

nových domovech, často po emigraci. 

„V počátcích trampingu diktovaly trampskou módu a částečně i slang americké 

kovbojské a indiánské filmy, s kterými se setkává česká divácká obec od roku 1919. 

Film se stal neoblíbenější lidovou zábavou. Nejrychleji se šířil samozřejmě v Praze. 

Lidé chodili do biografu v průměru jednou až dvakrát týdně a počet biografu ve 

dvacátých letech neustále vzrůstal". (27, s. 16) 

Ktomu, aby mohli mladí lidé následovat své hrdiny, potřebovali také určité 

speciální vybavení. V té době se v Praze začaly prodávat přebytky z armádních skladů 

států zúčastněných v 1. světové válce. Zájem byl především o materiál západních 

armád, o torny, klobouky, stany a celty, polní nádobí, sekyrky, lopatky apod. Z té doby 

také pochází snad nejznámější doplněk trampského vybavení, torna americké armády 

označená písmeny US, tzv. „úeska, uzda či usárna". Ta se udržela jako odznak 

„opravdového" trampa dodnes. 

„A tak trampové začátkem dvacátých let, vystrojeni z armádních přebytků 

a vyzbrojeni skautskými dovednostmi, začali budovat v souladu s idealizovaným 

obrazem severní Ameriky své rezervace". (27, s. 22) 

Zde je nutno ještě říci, z jaké společenské vrstvy se trampové rekrutovali. 

V naprosté většině, i když o výjimky se našli, se jednalo o chlapce z dělnické třídy -

proletariátu. Po hospodářské krizi, která se začala projevovat v roce 1929 se pak často 

jednalo o nezaměstnané, kteří v té době měli hluboko do kapsy a život na osadách pro 

mnoho z nich byl levnější než ve městě. A když jim na osadě něco chybělo, přivezli to 

kamarádi, kteří měli zaměstnání. Přátelství a kamarádství mělo v té době neotřesitelnou 

hodnotu. 
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V této době se život na tábořištích jednotlivých part zaměřoval především na 

život v přírodě a táboření. Sport se na osadách ještě neobjevoval. A když už, tak se 

jednalo o ěistě specifické „trampské sporty" jako bylo vrhání nožů, zápasy, házení 

kameny či střelba z coltů, které také patřily k výbavě některých trampů. (6, s.17) Už se 

ale začala objevovat trampská hudba. 

Trampská písnička prošla svým vývojem a vliv na ni měla různá období. „Tak 

v cowboyské době se hemžily texty hrdiny z Divokého západu a zpívalo se např. 

o „ Jimovi gentlemanu ", že „Harry Carey to byl muž" a že „Šerif je velké zvíře" apod. 

Za údobí kanadského to byly zase postavy z knih Jacka Londona, Curwooda, Rex 

Beacha a tak se zpěváci ocitli na Aljašce, kde každý měl „Šest psů, šest věrných 

kamarádů, na řece Yukonu v legendárním Dawsonu" a pělo se, že „Ještě míli, ještě 

chvíli" a o starém lovci a jeho věrném vlčáku Jerrym atd. Z námořnických písniček, 

kterých se asi narodilo nejvíc, to byly „Pirát ", „ Moře se vzpíná ", „Do dáli tam na 

pobřeží" aj. Mezi ty se pak vmísily písničky s indiánskou tématikou. Ze starých to byly: 

„Z rezervace přijel rudoch", „Indi, indiáni jdou", později „Indiánská láska" a „Letí šíp 

savanou". (15) 

Každá veselá událost, ať to byla volba šerifa, svatba nebo křtiny, se neobešla bez 

trampského zpěvu. Při svatbě pak novomanžel uslyšel: „Dneska ještě můžeš s námi pít, 

zítra bys byl od své ženy bit". Originální svatbu měl Bob Hurikán, který se ženil přímo 

v lese blízko osady. Ke každé příležitosti připravil vždy osadní „veršotepec" nějaké 

říkání, které sedělo. Osada byla slavnostně vyzdobena, svítily lampióny, hřměl 

ohňostroj a salvy z „coltů " a „Ráno, když oheň zhasínal, celý tábor usínal". (15) 

„Nejsmutněji nám vždycky bylo a je, když naše řady navždy opustí některý 

kamarád. I pro tuto smutnou příležitost byly složeny písně", které pak zaznívají na 

rozloučenou a při vzpomínce na kamaráda. (15) 

Party kamarádů, ale i samotáři začali putovat nejdříve do blízkého okolí Prahy, 

např. do Prokopského údolí. Pak začali pronikat proti proudu řek, kde hledali 

romantická zákoutí pro svá tábořiště. Řeky dostávaly své nové trampské názvy. A tak 

z Vltavy se stala Velká řeka, ze Sázavy Zlatá řeka, z Berounky Stará řeka a říčka 

Kocába získala, díky svému meandrovitému tvaru, přízvisko Hadí řeka. 

Centrum trampingu bylo tedy v Praze, ale je zajímavé, že například v jižních 

nebo severních Čechách vzniklo toto hnutí prakticky nezávisle na Praze. (27, s. 23) 
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Zřejmě první tábořiště a první osada vznikla v dnes již neexistujících 

Svatojánských proudech na Vltavě a dostala název Roaring camp neboli Tábor rvavých. 

Později na jeho základech vznikla osada Ztracená naděje, „Ztracenka". První kamarádi 

do těchto míst jezdili už před válkou. Na osadu se plulo proti proudu Vltavy na lodích, 

které se musely často „koníčkovat" ze břehu. Cesta zpět byla rychlá a romantická, řeka 

tehdy nebyla nijak regulovaná. 

Obrázek 2 - "Kovbojové" z Yukonu před svou první chatou, rok 1921. 

Okolo roku 1923 se na známých tábořištích začínají objevovat první primitivní 

chaty. Kamarádi je často stavějí z materiálů, které jsou snadno k dostání, nemusejí se 

transportovat na velké vzdálenosti a hlavně jsou co nejlevnější. „Prosté vybavení chaty 

se skládalo z jedné nebo více pryčen, poličky na věci, stolu, židle, petrolejky a malých 

kamínek." S chlapci začínají vyrážet na „tramp" také děvčata, „takže mnohým z nich se 

přihodilo, že se zamilovali a oženili". (27, s. 23) V tom případě začala být chata, kde 

bylo třeba dalších 10 kamarádů, těsná. A tak začínají růst další chaty a nebo se alespoň 

k těm stávajícím dělají rozsáhlé přístavby. 

Ovšem tento vývoj se netýká všech. Trampové se v této době začali dělit na 

osadníky a stanaře. Stanaři byly party kamarádů, které jezdily na různá oblíbená místa, 

kde tábořily jen pod různými přístřešky. Tato místa různě střídaly a také vyhledávaly 

nová, romantičtější, více vzdálená od civilizace. Nevázaly se na jedno místo stavbou 

chat. 
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Obě skupiny si mezi sebou po vzoru „Divokého západu" volí vůdce party -

šerifa a jeho zástupce - maršála. Začínají se pořádat potlachy a společná setkání, která 

se váží většinou k nějaké významné příležitosti. Jsou naplněna různými soutěžemi, 

trampskou hudbou a samozřejmě velikým táborovým ohněm. 

Koncem 20. let dochází k velkému přílivu nových tváří do trampského hnutí. 

Narůstá počet part, vyrážejících za dobrodružstvím v přírodě a hledajících únik před 

civilizací, která se zmítá v hospodářské krizi. Ve větší míře začínají vznikat trampské 

osady a život na nich se přibližuje více rodinné rekreaci, než dřívější divoké náplni 

trampských dnů. 

Mezi osadníky se objevuje spousta často výborných sportovců. Ti začínají na 

osadách trénovat a do svých aktivit brzy „zatáhnou" i své kamarády. Vznikají první 

osadní hřiště a na nich začíná kralovat sport, který do republiky po 1. světové válce 

přinesla organizace YMCA - volejbal. V roce 1935 vzniká Trampská volejbalová liga. 

Velmi populárním se také stává vodní sport, vždyť většina osad leží u řek či větších 

potoků. Objevuje se i lehká atletika. Populárními se tedy stávají takové sporty, které pro 

své provozování potřebují jen minimum vybavení a postačují jim improvizovaná 

sportoviště. 

A protože úroveň sportovních výkonů se stále zvyšuje a přibývá hřišť a tím 

i sportujících osad, dochází ke vzniku mnoha turnajů. Například na osadě Albatros je již 

roku 1927 uspořádána I. trampská olympiáda. Jejích soutěží se zúčastnilo téměř sto 

trampů se šesti osad. (27, s. 74) To, že trampové byli při svých sportovních aktivitách 

úspěšní, ukazuje i následující citace: „Osady v Údolí oddechu, Maraňon a Librický 

osadní klub dosahovaly v atletice výborné úrovně a jejich členové velmi úspěšně 

startovali i v normální pohárové soutěži středočeského okrsku Čs. Amatérské atletické 

unie". (27, s. 75) 

Ovšem, i „díky" sportu, se ze života osad začal vytrácel původní trampský duch 

a byl nahrazován soutěživostí a sportovní řevnivostí. A to jak mezi samotnými trampy, 

tak i mezi jednotlivými osadami. Mnohým z průkopníků trampingu se proto sportování 

nelíbilo. Jak píše třeba Jaroslav Krsek, známý generál trampské „Brdské zimní 

brigády", řečený Jerry Packard v roce 1933: „Dnes, kdy tramping přišel do módy, ztrácí 

se romantika pomalu z našeho života. Zakládají se osady, aby se v nich provozoval 

sport, aby děti měly kde skotačit, aby příbuzní a známí měli kam jeti na letní byt. 
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Tramping je v módě, právě tak jako gramofon, rádio nebo plážové pyžama na březích 

divoké Sázavy." 

„Soumrak romantiky a trampingu začal jeho zveřejňováním. Byla znesvěcována 

místa, nám tak posvátná, naše ohniště, která sobotu co sobotu ožívala starými písněmi 

a dávala žiti družnosti - hlubokému kamarádství - gumarádství. Nebylo třeba 

trampských časopisů, ani stanov či funkcionářů abychom si rozuměli. Tato místa 

a zvyky byly znesvěcovány lidmi, kteří vyměnili kavárny, hřiště a tradiční krčský lesík 

s haldami mastných papírů za naše rezervace. Odchází romantika, s ní i první 

průkopníci trampingu a zůstává několik věrných. Ti si opravdu vysloužili svá místa 

v osadách dlouhým životem tábornickým". (27, s. 33) Pro ty, co vyrážejí za trampingem 

kvůli jeho módnosti, dostávají od skalních trampů označení paďouři. 

Dochází také k pokusům o sjednocení celého trampského hnutí a jeho ovládnutí. 

Ovšem na to jsou trampové značně citliví. Nelíbí se jim být někým ovládáni, chtějí být 

volní a svobodní. Stejně tak je z osad vyloučena jakákoli politická diskuze, která by 

podle jejich názoru osady vždy, dříve nebo později přivedla k záhubě. A tak tyto pokusy 

0 sjednocení selhávají. 

S tím, jak se tramping stává stále populárnějším, přestává se také některým 

lidem existence tohoto těžko ovládnutelného hnutí líbit. Občas k nevraživosti přispívají 

1 sami trampové, mezi kterými se občas objevují „individua", která vidí svůj únik od 

civilizace v odjezdu do nebližší hospody, v které potom páchají výtržnosti. Stejně tak se 

mnohým nelíbí, že na osady i pod stany jezdí chlapci spolu s děvčaty. Proti tomu brojí 

především katolická církev. Tyto výtky vyslyšel zemský prezident Kubát a 9. dubna 

1931 vydal vyhlášku, která zakazovala nepřístojné vystupování na veřejných místech 

a především zapovídala „společné táboření osob různého pohlaví v přírodě i ve stanech, 

chatách a srubech (vyjímaje táboření rodinné) a nošení zbraní bez platného zbrojního 

průkazu". (27, s. 54) Sankce za nedodržení vyhlášky byly vysoké - pokuta až 5000 Kčs 

nebo 14 dní vězení. Při uplatňování této vyhlášky ale úřady udělovaly pokuty do 100 

Kčs. 

Tento výnos, jehož právní podklad byl podle zákonů republiky sporný, se 

nakonec nestal nástrojem frontálního útoku proti trampingu. Ztroskotal nejen na odporu 

trampů (těch se sešlo na protestním potlachu v Praze 1 0 - 1 5 tis.), ale i nevelké 

horlivosti úřadů a četníků při jeho uplatňování. Ostatně již 18. května 1931 Kubát svou 
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vyhlášku zmírnil a v roce 1935 byla zrušena úplně. (27, s. 54) Přesto ale trampům 

způsobila mnoho nepříjemných chvil. Na druhou stranu zesměšnila zemského 

prezidenta Kubáta a četnictvo vzhledem k velkému množství karikatur, které se na toto 

téma objevily v tehdejším tisku. 

Obrázek 3 - Volejbalový turnaj na hřišti osady Margon (Svatojánské proudy), rok 1935. 

Až do začátku okupace Československa německou armádou 15. března 1939 se 

život na osadách zaměřoval především na sport a také na stavbu nových chat 

a zakládání či vylepšování osadních hřišť. Do této doby také vznikla většina 

významných trampských osad v povodí Kačáku, v oblasti popisované v druhé části této 

práce. 

6.3. Tramping ve válečném období 1939 - 1945 
S okupací našich zemí přišla samozřejmě velká spousta omezení a zákazů. 

Potraviny byly přidělovány podle lístkového systému a život ve městech byl obtížnější 

a nebezpečnější než na venkově. Více tu hrozily nálety, člověk byl stále na očích, 

objevovala se hrozba udavačství, časté razie německých orgánů apod. 

Proto velká část trampů přesídlila do svých chat, na své osady. Zde bylo 

především možné lépe obstarat nedostatkové potraviny od známých sedláků. Stejně tak 
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došlo k minimalizaci i výše zmíněná rizika. Trampové si tu také tak naléhavě 

neuvědomovali hrůzy války a na osadách se dal žít celkem klidný život. 

Proto neupadlo ani sportovní nadšení, spíše naopak. Pořádali se dál turnaje 

a sport opět kraloval v náplni volného času. 

Velkým problémem, kteiý se záhy objevil, bylo totální nasazování mladých lidí 

na práce pro válčící Německo. Tato skutečnost výrazně ovlivnila život mnoha trampů, 

protože právě dosahovali věku, který byl hlavním kritériem pro totální nasazení. 

A tak mnoho kamarádů prožilo část války daleko od domova a od svých osad. 

Mnoho trampů také uprchlo z republiky a vstoupilo do služeb spojeneckých 

armád. Jako příklad uvedu osud Vildy Jakše, od roku 1934 člena osady Kansas na 

sázavském Medníku. V meziválečném období patřil mezi jedny z nejlepších boxerů 

amatérského i profesionálního ringu u nás. V roce 1935 dokonce boxoval v Paříži o titul 

profesionálního mistra světa ve střední váze, ale nakonec prohrál technickým k.o. Po 

začátku války odešel do Anglie, kde vstoupil do řad RAF a zúčastnil se letecké bitvy 

o Anglii. (27, s. 92) „Po 16 úspěšných bojových letech na bombardéru Wellington byl 

vyznamenán válečným křížem za statečnost. Pak přešel jako palubní střelec na moderní 

čtyřmotorový Liberator. Ze sedmnáctého letu se už nevrátil. Svůj poslední "match" 

vybojoval Vilda Jakš bez potlesku diváků, ale stejně statečně jako všechny předchozí -

ty v ringu i ty za spouští kulometu". (24) 

Trampové se také aktivně zapojili do domácího odboje. Jejich osudy se ale často 

naplnily v nacistických koncentračních táborech a vězeních. „Položili své životy v boji 

za svobodu a volnost, který jim byla tak drahá." (27, s. 97) Poslední trampské životy 

byly položeny při osvobozování republiky. Na pražských barikádách padl třeba jeden ze 

zakladatelů osady Lone star na Kačáku Gusta Zenker - Hugo. 

6.4. Poválečný vývoj 1946 - 1948 

Konec války neznamenal návrat do života takového, jako byl před válkou. 

Naopak, trampské osady začaly přicházet ve velkém měřítku o své členy. Ti odcházeli 

za vidinou lepší existence do vysídleného pohraničí, kde od místní správy dostávali do 

vlastnictví majetek zabavený sudetským Němcům. Také z osad odcházejí původní 

zakladatelé a průkopníci trampského hnutí. Začíná docházet ke generační obměně 
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majitelů chat a jejich kamarádů, navštěvujících osady. Tato situace pokračuje až do 

konce 50. let.(39) 

Toto vede k celkovému úpadku a stagnaci trampského hnutí. Naplno fungují jen 

osady s velkou a pevnou členskou základnou. I přesto ale tato doba nepřináší zániku 

osad, jedná se jen o přechodné období. 

6.5. Temné období trampingu 1949 - 1967 
S příchodem 50. let a nástupem komunistů kmoci se postupně dostává do 

popředí zájmu široké veřejnosti rodinná rekreace směřující ať do starých, či nově 

objevovaných rekreačních oblastí. 

Na osadách začínají ve větší množství přibývat nové chaty. Jejich stavitelé už ale 

mnohdy nectí „základy trampské architektury" a objevují se první zděné chaty. Také 

sami trampové upravují své chaty. A protože jejich finanční situace se již nepodobá 

poměrům, v jakých vznikaly chaty jejich předchůdců, objevují se materiály sice 

kvalitnější, ale s původním vzhledem chat často neslučitelné. Toto vše se ale ještě děje 

v malém měřítku. Je to jen předznamenání doby, která teprve přijde. 

Sport na osadách stále žije. Před válkou a během ní oblíbený volejbal začíná 

ustupovat novému, především zásluhou trampů rozšiřovanému nohejbalu. Ten se stává 

dominantním sportem a začíná se hrát na velké sportovní úrovni. V roce 1953 vzniká 

první dlouhodobá nohejbalová soutěž družstev v naší republice - Trampská nohejbalová 

liga. „Byla to soutěž jedné desítky družstev, která hrála ve dvou skupinách se 

závěrečným finále čtyř nejlepších. Utkám sestávalo ze tří zápasů dvojic a dvou trojic. 

Zápas se hraje na dva vítězné sety do deseti bodů". Tato úspěšná soutěž se hraje až do 

roku 1961, kdy sejí zúčastňují dvě desítky družstev a funguje 1. a 2. liga. (4) 

Doba ale trampskému hnutí příliš nepřeje. Vládnoucí straně se nelíbí především 

neovladatelnost trampingu, není možné proti němu zasahovat jako proti celku. 

»Nicméně přestože režim v novinářských výpadech obviňoval tramping 
z kosmopolitismu, amerického způsobu života, buržoazního romantismu 
a sentimentality, omezil se většinou na běžné kontroly a policejní razie proti 

potlachům". (9) 
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Výpady vládnoucího režimu se objevují především v různých tiskovinách 

a publikacích. Mají za úkol vytvořit v očích veřejnosti ztrampů pobudy, často 

s kriminálními sklony. Dokazuje to například kniha Radovana Krátkého z roku 1954 

„Pásek, aneb Studie na živočichopisném podkladě". Zde je malý příklad: "Dva mladíci 

a jedna dívka z města L. chtěli založit pod vlivem četby brakové literatury banditskou 

skupinu. Navzájem se vychloubali svou hrdinností a otrlostí - například kdo kolik lidí 

již zabil a podobně. Odešli z pracovišť a domovů a po cestě vylupovali chaty. Nenalezli 

však nic k jídlu, ani neměli peníze. Živili se tedy při cestě třešněmi z alejí. Jelikož delší 

dobu téměř nic nejedli, projevily se následky v bolení břicha a velkých průjmech. To 

jejich "zločinecké" odhodlání zlomilo. Při čtení rozsudku obžalovaní jen s námahou 

potlačili překvapení nad tím, že nebudou oběšeni, což se nezřídka stává zlodějům na 

Divokém západě. Red byl odsouzen k 6 měsícům, Černý Pedro, Andy a Apač ke 

3 měsícům nepodmínečně. Squaw Černého Pedra byla osvobozena. U většiny 

odsouzených byla nařízena ochranná výchova, která jim umožní návrat mezi normální 

lidi, kteří se ze čtení rodokapsů nepomátli." (20) 

Dalším, ještě závažnějším a útočnějším článkem se v časopise Turistika 

a táboření prezentoval Zdeněk Birner: „S čím však nemůžeme souhlasiti, je "divoké" 

táboření, tramping a pod. Proti tomuto druhu táboření vedeme boj školením nových, 

mladých kádrů, které jsou jedině zárukou, že i táboření splní svoje poslání v lidovém 

demokratickém státě, že táboření nestane se újmou především na mravní výchově 

občanů. Toho si musejí být vědomi všichni pracovníci PP i turistiky a neposkytovati 

žádné podpory podobným živlům". (1) 

6.6. Období normalizace v trampingu 1968 - 1989 
V době uvolňování tuhého komunistického režimu okolo roku 1968 dostávají 

samozřejmě více volnosti pro své aktivity i trampové. 

Ovšem vpád okupačních vojsk na naše území v srpnu 1968 činí této krátce 

trvající volnosti konec. Začíná období normalizace. Komunisté zahajují boj 

s trampingem pomocí jiné taktiky. Na scénu přichází oproti dřívějšímu pronásledování 

trampů vládní podpora tohoto hnutí. „Ta měla přivést co nejvíce trampských oveček do 

salaší oficiálních mládežnických organizací. Jedni této nabídky nedbali a trampovali si 

po svém, druzí patronát přijali a užívali ho jako štít. Nicméně dávné ostří myšlenky 
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trampingu v té době bylo už zcela otupeno a původní esence rozmělněna. Tramping se 

stal vyčpělou módou a jeho subkultura se medializována stala společenským 

mainstreamem". (9) Příkladem může být Porta - seriál hudebních folk&country 

festivalů. 

Naplno už začíná rozvoj dalšího českého fenoménu - chalupaření. Ve velkém 

měřítku se rozmáhají chalupářské kolonie, které často pohlcují zde již několik desítek 

let stojící trampské osady. 

S novými obyvateli přichází do trampských osad také elektřina. Naprostá většina 

osad je v průběhu 70. let elektrifikovaná. V osadních chatách se začínají objevovat 

televize a mnoho osadníků odchází zosadního programu věnovat se programu 

televiznímu. Společenský život na osadách upadá. Další zásluhu na tom mají i stále více 

rozšířené automobily, postupně mizí hromadné příjezdy všech osadníků na osadu. 

Kolem chat vyrůstají do té doby naprosto neznámé ploty, bývalí kamarádi se uzavírají 

před sebou navzájem. 

Sport ale z osad nemizí, jeho velká tradice to nedovoluje. Stále vyplňuje 

program volných dní. Z původních trampů se ale postupně stávají chalupáři a trampskou 

tradici osady většinou připomíná jen její název a několik přežívajících trampských 

zvyků. 

6.7. Současná podoba trampského hnutí 1990 - 2006 
Revoluce v roce 1989, která opět uvolňuje poměry a nakonec nastoluje 

demokratické uspořádání země paradoxně trampingu, myšleno především tomu 

osadnímu, opět neprospívá. Dochází k ještě markantnějšímu rozvoji dřívějších neduhů, 

hubících osadní život. 

Nové pracovní příležitosti odlákávají z osad mnoho dřívějších nadšenců. Jejich 

práce jim nedovoluje jezdit tak často na chaty, nebo na ně jezdí v jiné dny než 

o víkendu. Proto se na osadách schází méně lidí, i když nové chaty stále přibývají. 

Také se objevuje obrovské množství možností, jak jinak trávit volný čas. Za 

komunistické éry byla náplň volného času daná různými omezenými, teď může každý 

odjet do zahraničí či využívat „lákadel" nově vznikajících po celé republice. 
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Další problémy přicházejí s privatizací. Mnoho pozemků, na kterých stojí osadní 

chaty a hřiště je vráceno původním majitelům a ti ne vždy souhlasí s takovýmto 

využíváním jejich majetku. Někteří z těch, kteří souhlasí zase naopak požadují vysoké 

nájemné, které nejsou osadníci a osady schopny zaplatit. 

Lidé začínají ukládat finanční prostředky do majetku. Proto se objevují 

v osadách zděné chaty, připomínající spíše rodinné domy. Mnohé z nich také lidé 

obývají celý rok. Utíkají tak z měst, kde musí za bydlení platit vysoké nájmy. (30) 

Mladí lidé jezdící na osady už nemají k trampským tradicím vztah. Vyhledávají 

jiný druh zábavy, kterému drive romantická a vyhledávaná příroda dělá jen kulisu. 

Nestýkají se ani mezi sebou a jen v malé míře se zúčastňují osadních podniků. 

Sport na osadách stále ještě přežívá, i když ve ztenčené míře. Kvůli malé účasti 

zanikají některé tradiční memoriály. Jsou ale i takové sportovní podniky, které se stále 

těší velké oblibě a o své příznivce nepřicházejí. Rozhodně však nedochází k žádnému 

sportovnímu rozvoji, pouze k pokračování v zažité tradici. 
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7. Tramping a trampský sport na potoce Kačák 

v okolí obce Podkozí 

7.1. Představení oblasti 

Trampské osady v povodí potoka Kačáku v oblasti obce Podkozí (mapa oblasti 

viz. Přílohy) představují jedno z nejvýznamnějších center trampingu u nás. I přesto, že 

tato oblast není tak notoricky známá jako jiné trampské oblasti na našich velkých tocích 

(např. Vltava a Sázava), je možné ji s nimi směle srovnávat.. 

Přestože první osada tu vznikla později než třeba osady ve Svatojánských 

proudech na Vltavě, dění způsobené zde trampským hnutím se ubíralo ve stejných 

šlépějích jako jinde. I zde se nejdříve objevovaly party „stanařů", hledající romantická 

přírodní zákoutí daleko od civilizace. Na těchto místech později vznikaly první 

primitivní chaty sloužící pouze k přespání. Chaty a jejich obyvatelé se pak začaly 

sdružovat do osad, které pak získávaly své dobrodružné názvy. V této oblasti byla 

v roce 1927 první chatou i osadou Lone star, osamělá hvězda. Osada, z níž vzešlo 

mnoho podstatného pro další utváření trampského hnutí. 

Spolu s chatami a osadami začaly vznikat hřiště a mezi trampy se hluboce 

zakořenil sport. Postupně se stal nejpodstatnější náplní programu jednotlivých osad. 

Zčásti konkurovat mu snad mohla jen trampská hudba. 

V mnou popisované oblasti patří mezi „nejsportovnější" osady Osadní klub 

Údolí oddechu, osada založená v roce 1933. Její sportovní úspěchy, a to nejen na poli 

sportu trampského ale i celorepublikového, jsou obdivuhodné. Velkou postavou, 

vzešlou z této osady, je nadšený tramp a sportovec Rudolf Dvořák - Dandy, který se 

nesrovnatelnou měrou zasadil o rozvoj sportu nejen ve své mateřské osadě, ale v celé 

oblasti. 

Ale i v ostatních osadách vznikala osadní hřiště a objevovali se tu sportovní 

nadšenci. A tak se začaly mezi osadami pořádat různé soutěže a turnaje. Zpočátku, 

Především před 2. světovou válkou, dominoval sportovnímu snažení volejbal a zčásti 

lehká atletika. Po ní přišel na osady nohejbal a ten volejbal vytlačil. V současnosti už 

volejbal „přežívá" jen díky několika málo turnajům a podobná situace je i u atletiky. 

24 



Nutno ale říci, že sport mezi trampy většinou neměl výkonností charakter, i když 

výkony podávané osadníky jsou často nepřehlédnutelné a kvalitní. Jednalo se ale spíše 

0 rekreační sport a turnaje byly a jsou především společenskou záležitostí. Ovšem 

1 přesto z osad vzešlo mnoho vynikajících sportovců a je zřejmé, že trampské hnutí 

mělo velkou zásluhu na rozšiřování množství sportovních odvětví mezi běžnou 

populaci. 

Osady jsou v následující části práce popisovány a řazeny podle roku jejich 

vzniku. Tudíž nejdříve jsou uvedeny osady založené před 2. světovou válkou, v druhé, 

ty vznikající od 50. let. Výjimku tvoří jen osada Starý potok, založená v roce 1941. 

Ještě, než se dostanu k první části popisovaných osad, zmiňuji se o významné 

akci pořádané v tomto regionu. Je j í stále populární Běh kamarádství. I když je pořádán 

až od roku 1972, uvádím jeho popis před popisem všech osad, aby bylo zřejmé, na 

jakém základě vznikal a byla vysvětlena účast jednotlivých osad na tomto podniku. 

7.1.1. Běh kamarádství 

Nejspíše v roce 1971 na schůzi šerifu osad na Kačáku přednesl šerif osady 

Dědkův vrch Jaroslav Ulc svůj nápad na uspořádání hromadného pochodu osadami. Ten 

měl nejenom oslavovat příchod jara, ale především měl být příležitostí pro setkání 

trampů z širokého okolí a jejich společné návštěvě všech kačáckých osad. Nadšení 

milovníci osadních akcí v čele s šerifem Údolí oddechu Rudolfem Dvořákem - Dandym 

samozřejmě souhlasili. 

A tak hned další jaro, 1. července 1972, byl osadou Dědkův vrch zorganizován 

první z těchto pochodů. Jednalo se tehdy o masovou společenskou akci a pochodujícím 

dělala společnost i kára s pivním sudem. V tomto duchu byly pak uspořádány ještě dva 

následující ročníky. Tehdy se hodnotil pouze počet účastníků z jednotlivých osad, 

nebral se v úvahu věk ani pohlaví. 

Velkému množství sportovců na osadách se ale nápad zalíbil natolik, že se 

rozhodli pojmout ho sportovně. Základní myšlenkou se tedy stal masový běh osadami 

na Kačáku. 

V pátém ročníku, pořádaném osadou White star v roce 1976, už měl běh 

Přibližně stejný organizační rámec jako dnes a je doložen první výsledkovou listinou. 
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Začal být vyhlašován absolutní vítěz, byla zařazena soutěžní kategorie tříčlenných 

družstev a rodinných týmů. Prestižní kategorií zůstala i soutěž o nejvíce účastníků 

z jedné osady. I když už se jednalo o sportovní akci, posláním běhu bylo a je hlavně 

společenské hledisko - na běhu se často sejdou kamarádi, kteří se třeba celý rok 

neviděli a společně navštíví osady, kterými běh prochází. I proto není nic neobvyklého, 

když část startujících dráhu běhu jen projde. 

Pořadatelství jednotlivých ročníků se každoročně střídá mezi osadami 

v dohodnutém pořadí. I díky tomu není délka tratě konstantní, ale mění se. K nej větší 

změně dochází jednou za 9 let při ročníku, který pořádá osada Rujana. Protože leží 

stranou od ostatních osad, běh pak měří místo obvyklých 8,5 km asi 11 km. V případě, 

že se blíží výročí založení některých osad, dochází většinou k porušení pořadníku a běh 

má právo v rámci oslav pořádat jubilující osada. 

S výjimkou prvních ročníků, se na jeho pořádání až do současnosti podílí devět 

osad. Jsou to Rujana, Dědkův vrch, Červený mlýn, Rovinka, Starý potok, Batalion, 

Mirodol, White star a Údolí oddechu. V roce 2006 bude 35. ročník pořádat osada 

Batalion. 

S celkovým útlumem trampské činnosti na osadách ale upadá i zájem o pořádání 

jednotlivých ročníků. Těžko se hledají potřební pořadatelé a osud jednotlivých ročníků 

často leží na bedrech několika nadšenců. Podíl na tom má i absence dřívější komunikace 

mezi jednotlivými osadami, které si díky tomu mezi sebou nedokáží s organizací 

vypomoci. 

Běh se však vyvíjí po stránce sportovní, objevují se velmi kvalitní časy. Běhu se 

také zúčastňují příchozí z řad široké sportovní veřejnosti. Jednou z příchozích byla 

i Jana Bulířová, která se jako jediná žena v historii běhu v roce 2001 stala absolutní 

vítězkou 30. ročníku. 

Přehled jednotlivých běhů je uveden v části Přílohy. Vzhledem k měnící se délce 

trasy a místu startu nejsou uvedeny časy vítězů, protože mají malou vypovídací 

hodnotu. Průměrné časy vítězů se pohybují okolo 30 minut. Když běh pořádá osada 

Rujana, je obvyklý čas vítězů okolo 40 minut. 
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7.2. Osady vzniklé v meziválečném období 1919 - 1938 

7.2.1. Lone star 

Osada Lone star - Osamělá hvězda - jedna z prvních osad u nás a první osada na 

Kaěáku. Její historie jí oprávněně řadí mezi tak významné osady, jako byla např. první 

trampská osada Ztracená naděje na Vltavě. 

Její název vznikl podle oblíbeného románu Zane Greye „Ochránce osamělé 

hvězdy". „Vhodnost jména se nám zdála správnou také tím, že jsme v tom našem 

osamělém údolí byli vůbec první v celém kraji. Proto i osadní vlajka znázorňovala 

potok v lesích, nad nímž září jediná osamělá zlatá hvězda. Tehdy...". (11, s. 20) 

Jádro zakladatelů osady tvořili bývalí skauti z Holešovic, kteří jako většina 

starých trampů zběhli od skautů k divokému životu. Jak vzpomíná Jaroslav Gebert: 

„V těch letech 1922 - 1925, už jako učni, jsme byli náruživými čtenáři Curwooda, 

Londona a Zane Greye, jejichž zidealizovaní hrdinové byli tak trochu našimi vzory. 

Začali jsme šilhat po trampingu, protože jsme se cítili pro „starý dobrý skauting" 

přestárlí. Parta pomalu (ale i výběrově) vykrystalizovala a vedl ji Sláva Brejla - Dědek, 

osmnáctiletý, nejstarší a nejzkušenější z nás". (11, s. 19) 

Devítičlennou partu tvořil Sláva Brejla - Dědek (pozdější první a poslední šerif 

osady), Ladislav Vnouček - Bingera, Josef Dohnal - Gulden, Miroslav Poddaný -

Eskymáček, František Chlupatý - Pogin, Gusta Zenker - Gustík či Hugo, Ota Dlabač -

Banán, Jan Homolka - Sahula a Jarda Gebert. Povoláním dva zámečníci, dva cizeléři, 

automontér, truhlář, nástrojař, knihař a zubní technik. (11, s. 20) 

„Při výletech a toulkách jsme jednoho dne objevili krásnou krajinu, skoro 

nedotčenou civilizací. V roce 1922 jsme totiž prvně zavítali na Unhošťsko do údolí 

Kačáku". Po hledání a zkoušení stále nových tábořišť kamarádi objevili neznámé údolí 

Chyňavského potoka s nádhernou panenskou přírodou. (11, s. 20) 

„Asi v roce 1925 zrodila se v našich hlavách smělá myšlenka postavit chatu. 

S vlastní stavbou se začalo na podzim 1926 na dvoře u Zenkrů v Holešovicích na 

Zátorách. Zde jsme sami dávali pracně dohromady kostru 3x4 m a spočítali, že se tam 

musí vejít devět kójí. Byla to lůžka 90x200 cm, třikrát po třech nad sebou. Z toho 

důvodu neměla chata strop, aby se pro kóje získala dostatečná výška. Na velikonoce 
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1927 se kostra dovezla na místo a během velikonočních svátků byla chata slavnostně 

postavena". Podíl na chatě byl rozpočten na 250 Kčs na osobu. „První osamělá chata 

tedy v roce 1927 stála. Nebyli jsme současníky nikoho, ale brzy nastal velký „run" 

a další boudy rychle přibývaly: Batalion, Red star, Zambezi, Lone Wally, Údolí mlhy, 

Hawai, White star a další". (11, s. 21) 

„Naše zábava byla tehdy svérázná a hlavně levná, nikdo neoplýval finančními 

prostředky. Ale náš smysl pro partu byl téměř posvátný". Když některý z kamarádů 

neměl v „osadní klubovně", hospodě U Kšírů v Libečově na pivo, ostatní ho na něj 

pozvali. 

Obrázek 4 - chata Lone star, první chata v povodí Kačáku, rok 2006. 

Další chata vznikla kuriózním způsobem, když si nově příchozí osadník 

František Ramper postavil z důvodu nedostatku finančních prostředků chatu 

z nastřádaných bedniček od mýdla. (6, s. 137) Jako osadní chata sloužila dvojchata 

Miroslava Poddaného a Jaroslava Geberta, který svou půlku věnoval osadě. (36) V době 

největšího rozkvětu osady patřilo k Lone stáru 17 chat a na 70 osadníků, počítáno bez 

dětí. 

Osadníci hned v počátcích projevovali zájem o hraní a sborový zpěv. „Na osadě 
bylo spousta hudebních nástrojů, tak se vytvořil osadní jazz". (11, s. 22) Zpívali se 
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tehdejší trampské písničky. Avšak brzy se mezi osadníky objevila touha po vlastních, 

osadních písničkách. Tehdy se projevilo nadání jednoho z osadníků Jendy Kordy a ten 

složil, pod dojmem nedávných jarních záplav na Vltavě, které zničili mnoho 

trampských chat, písničku Obleva. Tu s kamarády nacvičili a stala se tak první osadní 

písní. Od té doby už skládání písniček Jendu nepustilo. Spolu se svým bratrem 

Františkem, který byl houslistou a napsal několik vlastních melodií, začal na tyto i jiné 

melodie psát texty. (15) 

Tímto způsobem se v roce 1929 zrodila i další osadní píseň Vlajka. Jak 

vzpomíná sám Jenda Korda „... k mému bratrovi docházel výborný houslista Vašek 

Skoupý a často si onu melodii přehrávali. Mně se také moc líbila, doprovázel jsem je na 

kytaru. A když v témže roce Lone star na Kačáku uspořádala svůj první trampský večer, 

napsal jsem na zmíněnou melodii text a hned jsme ji s kamarády z Lone stáru nacvičili 

a poprvé na jejich večírku zazpívali." (27, s. 68) „Přítomné kamarády okouzlila jak svou 

melodií, tak i výmluvným, krásným textem. Rychle se rozběhla po dalších osadách 

a zpívá se dosud." (25) 

Z písně se stala vážená trampská hymna, která se hraje na významných 

trampských akcích. Zmiňuje se o tom i sám autor písně: „... to, že se jí dostalo pocty 

nejvyšší, to jsem se dozvěděl až dlouho po druhé světové válce, kdy jsem byl svědkem 

jak na jednom trampském večeru celý sál povstal. Mně při tom šel mráz po zádech ... 

Bylo to veliké a radostné překvapení." (27, s. 68) Tiskem vyšla Vlajka hned v roce 

svého vzniku v časopisu Naše osady. 

Vlajka 

Vše tone v snách a život kolem ztich, 

jen dole v tmách kol ohně slyšet smích, 

tam srdce všem jen spokojeně zabuší, 

z písniček známých vše jistě vytuší. 

Ref: 

Vlajka vzhůru letí k radosti svých dětí, 

hned se s mráčky snoubí, 

vlát bude zas, až mládí čas 

opustí nás. 
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Po létech sám až zabloudíš v ten kraj 

a staneš tam, kde býval kdys tvůj ráj, 

vzpomeneš chvil těch, kterés míval tolik rád, 

tak jako kdysi ozvěnou slyšíš hrát. 

Na zpopularizování jeho písniček měla hlavní zásluhu skupina Setleři, kdysi 

populární trampský sbor hrající své písně i ve filmech, který Jenda Korda založil v roce 

1930 z trampského sboru Silver Star. Mezi jejich repertoár patřili další známé Kordovi 

písně Až ztichnou bílé skály nebo Tam v modré dáli. Dále se Jenda Korda zabýval 

spoluprací s divadly, psal scénáře k českým filmům a texty k tanečním písním 

a lidovkám (Na Vlachovce). Svým dílem se zařadil mezi nejznámější trampské 

písničkáře po bok Jarky Mottla, Pedra Muchy, Edy Fořta, Algi Škacha a dalších, kteří 

vytvořili zlatý fond trampské muziky. (15) Jeho památku každoročně uctívají kamarádi 

z Tramp Clubu Praha, kteří pořádají hudební Memoriál Jendy Kordy. 

Ale muzika nebyla na osadě jen výsadou Jendy Kordy. Titulem Trampský slavík 

označovali trampové zpěváka a kytaristu Oldu Vrtišku. Byl ozdobou všech táboráků 

a potlachů a sám také trampské písničky skládal. Jeho Vzpomínka na Svatojánské 

proudy či Kluci očkovaní satanem se zpívají doposud. 

Především vletech 1929 - 1930 za ním na Lone star jezdili další uznávaní 

trampští muzikanti z dalších osad jako Jarka Mottl (z osady Ztracenka na Vltavě), 

Pedro Mucha (z osady Údolí děsu na Berounce) nebo Eda Fořt. Společně zde pilovali 

Mottlovi Tri kamarády, Fořtovu Indiánskou lásku či Řeka hučí Pedra Muchy, které patří 

ke zlatému fondu trampských písní. Další známou tváří objevující se na osadě byl 

trampský komik Jarda Štercl. Ten se na osadě dokonce seznámil se svou druhou ženou 

a tak se toto místo čas od času stávalo jeho druhým domovem. (19) 

To, že kultura a společenské dění mělo pro trampy velký význam dokazuje 

i Pořádání maškarního plesu osadou v pražském paláci Lucerna v roce 1931. (21) Stejně 

tak pořádala osada další trampské večery v „Liďáku" na Letné, nebo v Domovině 

v Holešovicích. „Měli jsme nabito proto, že Lone star byl proslulý zbrusu novým 

Programem písniček, které byly zvlášť pro tyto večery skládány a nacvičeny". (11, 

s. 23) 
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Ale ani sport nebyl osadníkům cizí. „První byl box, kdy jsme mimo do sebe 

tloukli taky do tehdejšího zemského presidenta Kubáta, velkého nepřítele trampů. Toho 

jsem si vycpali z pytle s pískem jako bushing-ball. Také jsme vzpírali činky a balvany, 

stříleli lukem a občas i kolty". (11, s. 21) Dalším sportem byl zápas, který se dal 

provozovat v podstatě kdekoli. 

Svérázným „sportem" bylo ragbíčko, kdy jako šišatý míč posloužil Cyrílek, kluk 

z Vokovic, který se chtěl mermomocí v partě nějak uplatnit. „Zabalili jsme ho do všech 

hadrů a tepláků, až z něj byla pořádná „šiška". O tu jsme se rvali, trhali, tahali se o ní, až 

se jedné partě povedlo dopravit ji do soupeřova brankoviště". (11, s. 22 + 6, s. 137) 

„Po vojenské službě, kterou naše základní parta konala vlastně skoro současně 

(1929 - 1931), se rozmohl na osadě volejbal. A tak jsme zbudovali první hřiště 

v místech u boudy F. Brožka. Tam se odehrávaly velké souboje s Batalionem, Red 

starém, Vykukem i Sokolem Vinohrady, který byl tehdy mezi nejlepšími v Praze. 

Začalo se jezdit na turnaje spřátelených osad jako Libřický osadní klub (LOK), Údolí 

děsu (na řece Berounce, pozn. autora), SOHS, Havran (dolní tok Kačáku, pozn. autora) 

a další". (11, s. 22) Hřiště bylo postaveno v roce 1930 a kamarádi uspořádali 

volejbalový turnaj, na který pozvali LOK, osadu West Point, osadu Sumter z vltavských 

Svatojánských proudů a Batalion z Kačáku. (14, s. 1) 

Později jsme zřídili nové hřiště u Bublina, které vidělo naši nejslavnější éru. 

Osadu reprezentovali 4 mužstva, vyhrávali jsme turnaje Batalionu, Red stáru, Rujany. 

Na našich turnajích bylo někdy až 200 lidí a křiku a halasu bylo plné údolí. Celkem 

jsme vyhráli 5 putovních pohárů a na padesát dalších trofejí". (11, s. 22) 

Sousedství osady s osadou Údolí oddechu, jejíž doménou byla lehká atletika 

a neustále pořádala různé přebory a memoriály, přivádělo osadníky velmi často i na tyto 

akce. Osada pořádala i své volejbalové turnaje. Jejich pořadatelství ale bylo ukončeno 

v letech kolem roku 1955. (36) 

V době okupace hitlerovským Německem začali řady zakládajících kamarádů 

"'dnout. Pwní odešel Ladislav Vnouček - Bingera v roce 1942 v Mauthausenu. V době 

Pražského povstání položil život za svobodu vlasti Gusta Zenker - Hugo. Na jeho 

Počest byl na Údolí oddechu založen jeho memoriál - Vrhačský trojboj mužů a žen. 

Kamarádi z údolí oddechu mu také na svém osadním hřišti odhalili pomníček 

a Pojmenovali po něm svou osadní chatu. 
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V roce 1973 se pořádal poslední osadní oheň, na který přijelo přes 300 

návštěvníků. Byla to poslední osadní akce s účastí zakladatelů osady. Pak zemřel Olda 

Vrtiška a jako poslední Miroslav Poddaný. Osada se postupně stávala součástí blízké 

osady Údolí oddechu a v dnešní době již neexistuje. (36) Památku kamarádů z osady 

Lone star ale každoročně od roku 1977 připomíná akce Údolí oddechu „Memoriál Oldy 

Vrtišky v přednesu trampských písní". 

7.2.2. Batalion 

Osada Batalion je druhou nejstarší osadou na Kačáku. Byla založena v roce 1928 

a její počátky jsou spjaty s partou mladých lidí z Prahy - Břevnova, kteří si říkali 

Břevnovská šlechta. Ti mimo jiné podnikali v létě výlety do přírody, a to zejména na 

západ od Prahy, do kraje v okolí říčky Kačáku. (7) 

To bylo v letech 1926 a 1927. Parta tábořila především na levém břehu Kačáku, 

kde ale byly lesy státní a hajní zde táboření nepovolovali. To vedlo táborníky 

к přesídlení na druhý břeh, kde pozemky patřily podkozským občanům. Ti místa na 

táboření a později na stavbu chat ochotně pronajímali. Nejatraktivnější část stráně 

vlastnil hostinský Josef Skrčený z Dolního Podkozí, na které také začala osada Batalion 

vznikat. (7) 

Na podzim roku 1927 osadníci místo u Kačáku vyčistili, aby měli kde stanovat. 

Brzy na jaře roku 1928 se však místo stanů objevila první jednoduchá bouda Josefa 

Hery, poté chaty Jaroslava Kučery, Františka Pokorného, Bóži Majerhofera a Josefa 

Vlčka. Tito první osadníci patří mezi zakladatele osady. (7) 

„Do každé chaty jezdilo 5-6 kamarádů, takže každou neděli tam bylo živo. To 

byl zárodek osady, odtud se chodilo v sobotu veček do blízké hospůdky u Skrčených". 

( l l , s . 28) 

Hostinský Skrčený byl svérázná postava, která se nesmazatelně zapsala do 

historie trampského hnutí na Kačáku. Kdo měl od něho pronajatý pozemek, měl 

v hospodě slevu z útraty za pití a potraviny. „Větší potlachy jsou pořádány u gazdy -

čestného šerifa Skrčeného", píše Bob Hurikán ve svých Dějinách Trampingu. (6, s.137) 

A přidává se i Filoména Jičínská: „Starý Skrčený byl trampům přátelsky nakloněn, 

takřka druhý táta". Vždyť i v jeho hospodě se osadníci usnesli na názvu osady. Tehdy se 
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hrál v Praze populární film režiséra Gézi Včeličky s Karlem Hašlerem Batalion, a tak 

nebylo k názvu daleko. Byl ustanoven výbor osady a prvním šerifem se stal Josef Hera. 

Osadu dokonce několikrát navštívil režisér Včelička, aby se podíval na osadu, která 

nesla jméno podle filmu s jeho námětem. (7) Dokonce úvodní píseň z tohoto filmu byla 

osadníky přijata jako osadní hymna, zpívaná při slavnostních příležitostech. (31) 

František Kučera, nový osadník a dobrý malíř, ještě navrhl osadní vlajku, která se 

v nezměněné podobě používá dodnes. Na jeho návrh bylo rovněž zhotoveno osadní 

razítko. (11, s. 29) 

Nesměli by mladí lidé jezdit do přírody, aby nezačali sportovat. Proto 

i v Batalionu se začalo vyměřovat hřiště. Byl získán souhlas majitele pozemku, 

stanovilo se nájemné a začalo se kopat. Muselo se vykopat a převézt hodně materiálu, 

protože místo na hřiště bylo úzké a bylo proto nutné ubrat kus svahu. (7) 

A tak se začal na osadě hrát volejbal, který měl mezi sporty na osadě vůdčí 

postavení. „Tehdy pod vedením instruktora Oldy Vrtišky jsme se učili hrát volejbal; 

nejen kluci, ale i děvčata. To byla doba velkého rozkvětu osady a sportovního zápolení. 

Olda sice přešel do Lone stáru, ale volejbal u nás zapustil pevné kořeny". (11, s. 29) 

I na dalších osadách v povodí Kačáku, jako např. Údolí mlhy, Lone Star, Red 

Star, Rujana či White Star vznikla 2 - 3 družstva a tak se začaly hrát i turnaje o ceny. 

(7) A že byla osada úspěšná, dokazují slova Boba Hurikána: „Chlapci v Batalionu jsou 

proslulí svou veselou letorou a také tím, že dovedou ve volejbalu „nařezat" i vážným 

soupeřům" (6, s.137). Vyhlášeným deblem ve volejbalu byl Miroslav Košík a František 

Řehák. 

Jednou z oblíbených sportovních činností bylo také koupání a především skoky 

do vody z mostu pod jez nedaleko hostince U Skrčených. Došlo zde ale k tragédii, kdy 

se 11 .května 1930 utopil J o s e f Kroupa, kteiý skočil z pilíře mostu. „Bylo 2 hodiny po 

obědě a skočil již po čtvrté nebo po páté, ale již nevyplaval. Mládek od Živnůtsků ho 

našel až v 6 hodin večer - 4 hodiny byl pod vodou". (8, str. 2) 

Na osadě byl poté založen volejbalový turnaj, který měl připomenout památku 

jejich kamaráda - Memoriál Pepy Kroupy. Hrálo se o pohár vysoký 65 cm, který 

věnoval Josef Vlček. Turnaj se hrál každý rok až do r. 1942 za účasti všech osad 

z Povodí Kačáku, ale i osad brdských a příchozích. Druhá světová válka ale Memoriál 

Přerušila a turnaj už se do Batalionu nevrátil. Pohár se však zachoval a je spolu 
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s dalšími pamětihodnostmi uložen u současného šerifa Karla Karlíka na chatě Dezertéri. 

Ten se svou ženou jezdí na osadu odmalička. Funkci šerifa, kterou převzal po Antonínu 

Brouskovi, vykonává od 17. září 1988 nepřetržitě dodnes. (12) 

Osadníci chodívali také bruslit a hrát lední hokej. Chodilo se nejčastěji na 

zamrzlý rybník Okrouhlík, který se nacházel na Kačáku kousek nad osadou. Když to 

podmínky dovolily, hrálo se i za Bočkovým mlýnem, kde obvykle v zimě Kačák 

vystoupil ze břehů a zamrzl. (7) 

To byla doba mezi lety 1930-1940, kterou poté přerušila okupace Českých zemí 

a druhá světová válka. Na pozemku hostinského Skrčeného mezitím vzniklo 33 chat 

Ginde se mluví o asi 20 chatách (6, s.137)) a tento počet se udržel dodnes. A protože 

během sportovních klání docházelo k různým rozepřím, došlo i k pomyslnému 

rozdělení osady na Malý a Velký Quebec. Časem se ale rozepře zase urovnaly a zůstaly 

po nich jen tyto názvy. (31) 

Ale i v období druhé světové války osada žila, i když ne tak intenzivně jako před 

ní. Osadníci sem jezdili i proto, že u známých sedláků se dali dobře obstarat jinak 

nedostatkové potraviny. 

V neděli 26. července 1942 se v Batalionu konal 9.ročník Memoriálu Pepy 

Kroupy. Soutěžilo 6 družstev; dvě družstva postavila osada Batalion, dvě osada Starý 

Potok. Na cestě za konečným vítězstvím porazilo družstvo osady Starý Potok I. 

v prvním zápase Batalion II. 2:0 a ve druhém Batalion I. 2:1. Druhé mužstvo Batalionu 

se dělilo o 5. místo se Starým Potokem II. (7) 

Po osvobození v roce 1945 došlo k velkým změnám v osadním životě. Někteří 

osadníci se odstěhovali do vysídleného pohraničí a chaty tak změnily majitele. „Novým 

šerifem se stal František Netrval - Ábeles a vedl osadu čtyři roky. Od něho převzal 

šerifskou hvězdu František Kučera, rovněž zakládající osadník. Volejbalové nadšení se 

nepodařilo obnovit a hřiště zarůstalo trávou". (11, s. 30) 

Postupně se ale na hřišti začal objevovat nový sport - nohejbal. „Nastoupila další 

generace v čele s L. Trehalem, J. Stánkem a Františkem Kučerou ml. a sport se opět 

začal rozvíjet". (11, s. 30) Atletika, pro kterou zde byl nedostatek místa, se sice na osadě 

neprovozovala, ale osadníci se zúčastňovali akcí v „centru" atletického sportu, na osadě 

Údolí Oddechu. (31) 

V roce 1962 se stal novým šerifem Antonín Brousek - Číča. 
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Nohejbal se postupně propracoval až k vysoké sportovní úrovni. Kolem let 1975 

- 1980 hrálo asi deset osadníků z různých osad na Kačáku za pražské kluby extraligu. 

A o víkendu zase hráli za tu osadu, v které měli chatu. (31) Byl založen nohejbalový 

turnaj dvojic o putovní pohár a turnaj Old Boys. (11, s. 30) 

Rok 1976 znamenal úpravu a vylepšení hřiště. Na stráni nad hřištěm přibyly 

lavičky pro diváky. Osada se snažila, „aby hřiště, které je na pokraji regulérnosti, uvedla 

do co nejlepšího stavu." Objevuje se i požadavek na MNV Chyňava o nový pozemek 

pro hřiště: „Bude nutné zajistit pro tuto jubilující, již padesátiletou osadu místo pro nové 

osadní hřiště. Po celou dobu svého trvání osada nikdy neživořila, ale vždy vyvíjela 

aktivní činnost." Tento deštivý rok ale znamenal pro hřiště na Kačáku pohromu. I proto 

se objevily tyto nářky osadníků: „Je však nutno konstatovat, že ani jedno hřiště není 

regulérní. Proto musely být akce odehrány na jediném hřišti osady Dědkův vrch, i když 

svými rozměry také není regulérní. Jedná se o turnaje Červeného Vrchu a Batalionu. Na 

Batalionu kamarádi vysoušeli vodu z hřiště hadry a i přes tuto namáhavou práci nemohl 

být turnaj na tomto hřišti hrán." (5, str. 1+5) Osada v tomto roce také pořádala 

nohejbalový turnaj dvojic a pravidelný turnaj pro staré pány Old Boys. (28, str. 3) 

Organizace Běhu kamarádství připadla poprvé na osadu Batalion v červnu 1977 

a jeho pořádání patřilo k akcím, na kterých osada slavila své padesátileté výročí. 

Jednalo se již o 6. ročník a zúčastnilo se ho 212 startujících. Údolí Oddechu získalo 

Pohár za nejpočetnější účast 52 závodníků. Tříčlenné družstvo M. Zlonický, J. Holeček 
a Ing. P. Behemský z Údolí Oddechu získalo 1. cenu, druhou získala osada White Star 

a třetí místo Údolí Oddechu II. ve složení J.Kettner, Z. Zavázal a J. Šlauf ml. (7) Opět 

byl uspořádán turnaj dvojic v nohejbale a velmi populární turnaj Old Boys. (5, str. 2) 

Slavnostní večer k příležitosti oslav založení osady byl uspořádán 17. listopadu 

1977 v Praze ve Slovanském domě. Zúčastnilo se ho 850 hostů jak z kačáckých osad, 

tak i kamarádi z Nižbora, Berouna, Kladna či Prahy. Zpívalo zde šest trampských sborů 
a vystoupila řada skladatelů trampských písní. „Byl to večer, na který účastníci budou 

dlouho vzpomínat". (26, str. 5) 

Další, tentokrát 16. ročník Běhu kamarádství uspořádala osada v roce 1987. 
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Pořádání jubilejního, 25. ročníku, připadlo na osadu 22.června 1996 a zúčastnilo 

se ho 69 startujících. V celkovém počtu účastníků byly nejvíce zastoupeny osady White 

Star a Údolí Oddechu, obě 15 členy. (7) 

V roce 1988 se několik osadníků z Batalionu vydalo na mezinárodní potlach do 

Švýcarska, kterého se po dobu tří dnů zúčastnilo asi 1000 trampů ze všech koutů světa. 

A protože se jednalo o české trampy, kteří byli nuceni emigrovat, objevili se tu i 

trampové z Austrálie či Yukonu. 

Po převratu v roce 1989 dochází k úpadku trampského dění ve všech osadách na 

Kačáku. „Osada zestárla a mladí sem nejezdí. A ani bychom je sem nepustili, kam 

bychom potom šli my." (31) Mladší osadníci už ani nehrají na kytary a nezpívají u 

táboráků. 

I přesto se ale osada tento rok připravuje na organizaci 35. ročníku Běhu 

kamarádství. 

7.2.3. White star 

Na Kačáku se první z pozdějších zakladatelů osady White star objevili poprvé 

v roce 1926. Vyrazili na výlet pod stan do míst, kde byla později postavena chata 

Zambezi. Byli to bratři Eman a Rudla Fišarové, Josef a Karel Fidlerové, jejich otec 

a Václav Plecitý. Místa kolem Kačáku se jim zalíbila, a tak začali do těchto míst jezdit 

pravidelně. Někdy přespávali na půdě v hospodě u Skrčených. (11, s. 1+9) 

V dalších letech se parta rozrostla o další bratry - Emila a Josefa Smejkalovi 

z pražských Hradčan. V té době tu začali pomalu vznikat první osady a tak se chlapci 

také rozhodli pro stavbu vlastních chat. „Jednu chatu stavěl Rudla s Karlem Fidlerem, 

druhou bratři Smejkalové. Stalo se tak v létě roku 1928. Materiál se většinou nosil na 

ramenou z Chyňavské pily". (11, s. 1) 

„O jméno osady se svedl velký boj, prosazoval se název Yukatan, ale zvítězil 

White star", který navrhl Rudla Fišar. Konečný vzhled osadní vlajky, kterou tvoří prostá 

bílá hvězda v modrém klínu, navrhli Ada Koller, Karel Fiedler a bratři Fišarové. Do 

°sady začali rychle přibývat další osadníci. (11, s. 1+9) 

Na začátku třicátých let se začalo na osadě sportovat. Eman Fišar učil osadníky 

^ e a pravidlům volejbalu, hrálo se přes natažený provaz. „V počáteční formě pouhé 
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plácání a odpalování míče zaujalo postupně značnou část osadníků, protože při tom byla 

ohromná legrace, pramenící hlavně z nešikovnosti". (11, s. 13) „Eman dále organizoval 

povinné pochody v neděli odpoledne, museli jsme se podle něj seznamovat s krajinou. 

Každý ovšem musel být náležitě ustrojen: kanaďák, tornu, vysoké boty „kanadky" 

a ovšem i patřičný klobouk". (11, s. 2) 

„Při sobotním příchodu na osadu se povinně vztyčovala vlajka, večer se dělal 

táborák - seděli jsme a zpívali dlouho do noci. Při různých příležitostech jsme pořádali 

potlachy, jejichž organizátorem býval Rudla Fišar. Každý odevzdal dle možností 10 

nebo 20 korun, Rudla udělal nákup, děvčata něco ukuchtila a už se jelo. Potlachy se 

dělily na tři druhy: pivní, vínový a rumový". (11, s. 2) 

V roce 1933 byly dostavěny chaty osady Tři lišky a postupem času došlo 

k připojení těchto chat do osady White star. „Tím, že se na Liškách vybudovalo trvalé 

volejbalové hřiště, mohlo se sportovat pravidelně každou neděli a pořádaly se dokonce 

turnaje. Na hřiště chodil sportovat i Vojta Hvězda s manželkou Anny a kamarádem 

Křížkem, pokud jim to závodní veslařina v ČVK dovolovala". (11, s. 2) 

Vojta Hvězda, který sice neměl chatu na osadě, ale pod zatáčkou silnice do 

Podkozí, se vždy hlásil k osadě White star. Byl to mnohonásobný vítěz Primátorských 

osmiveslic, mistr ČSR za mateřský klub ČVK Praha a později vynikající a populární 

trenér Dukly Praha. Byl živou legendou československého veslařského sportu. Jeho syn 

Vojtěch také za Duklu vesloval a rovněž vyhrál „Primátorky". (11, s. 14) 

Okolo roku 1935 začali mezi osadníky chodit Sokolové zMirodolu - bratři 

Rudla a Karel Floriánové, Jenda Karbusický, Vašek Malý, Mirka Mrázková, Bobina 

Faměrová a Jarmila Lipoldová. Později přibyli Jarda Kozák, Karel Maixner, Vláďa 

Kašák a další. Osadní hřiště bylo tudíž v neustálém provozu, „od soboty večer jak jsme 

přijeli a celou neděli do odjezdu. Jedni hráli, druzí netrpělivě čekali, až se uvolní místo". 

V roce 1938 se rozhodl pro stavbu vlastní chaty Antonín Petráček - Cody. Stal 

se prvním šerifem a tuto funkci vykonával až do osmdesáti let. 

„V létě se pořádaly kolektivní výlety na Karlův Týn, na Křivoklát přes Lánskou 

oboru. Chodilo se pravidelně každý rok na Velikonoce a o dovolené. Pěšky samozřejmě 

z chaty tam i zpět, což byl slušný chodecký výkon." (11, s. 2) 

„Trampovali jsme i v zimě, často sníh dlouho vydržel. Začali jsme jezdit na 

lyžích, naše výzbroj byla velmi prostá. Jezdili jsme přímo z nádraží, někteří vytrvalci 
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jako Vojta Hvězda až z Bílé hory. Těch nezapomenutelných čundrů a hromadných pádů 

na úzkých lesních cestách, nebo náročných sjezdů ze svahů na Kapalínem nebo nad 

Batalionem...nejdelší byl na Dědkově vrchu, kde v té době nebylo jediné chaty". (11, 

s. 4+14) 

Ve válečných letech vřava na hřišti neutichla. „Jak se úroveň hry zlepšovala, 

hrála se i utkání s přespolními osadami, účastnili jsme se turnajů Lone stáru, Batalionu 

a dalších". Nejoblíbenějšími se staly debly a to nejlépe smíšené. V roce 1942 vznikl 

populární „Srandaturnaj smíšených dvojic o putovní poprsí Excísařovny Zity 

a Arciknížete Karla", který se „dožil" deseti ročníků. „Putovní ceny jsou dodnes 

uloženy v chatě sportovního kapitána (Vláďa Kašák, pozn. autora), snad se někdy 

dočkají renesance turnaje. Válečná léta, především ke konci války, se nesla i ve znamení 

jízdních kol, na kterých se jezdilo na osadu. Vlaky totiž jezdily málo nebo vůbec - kvůli 

náletům spojeneckých stíhačů. (11, s. 13+14) 

Život na osadě ale válkou samozřejmě ovlivněn byl. Především ročníky, které 

byly totálně nasazeny na práce v Německu, byly odtrženy od osadního života a zpět se 

vrátily až po válce. Tak na podzim roku 1945 přibyla na osadu další chata bývalého 

člena Sokola z Mirodolu Vládi Kašáka, kterou postavil za pomoci dalších osadníků. 

Nastěhoval se sem se svou ženou Mirkou. 

Stejně tak těsně po válce přišly problémy se sovětskou Rudou armádou, která 

v údolí Kačáku zřídila pastviny pro koně a dobytek, přihnaný z Německa. Některé chaty 

vojáci násilně otevřeli, vyházeli veškerý inventář do lesa, stěny pobili koberci a v takto 

upravených chatách bydleli důstojníci. Došlo i k tragédii, kdy ruský voják obtěžoval na 
osadé manželku jednoho z osadníků. Ten, když se vrátil z obchodu v Fodkozí u vidčl, 

co se děje, vzal pistoli, kterou si schovával celou válku a Rusa zastřelil. Pak se šel udat 

na velitelství do Chyňavy. Velitel ho po vyslechnutí ale propustil. (39) 

„Konec války znamenal postupné odumírání volejbalového nadšení". Příčinou 

byly generační a vlastnické zmčny na osadě, rodičovské povinnosti či odchod za 

existencí jinam. (11, s. 13) 

V padesátých letech začalo nenápadné nahrazování volejbalu stále 

Populárnějším trampským sportem - nohejbalem. V roce 1954 byl založen nohejbalový 

turnaj trojek, na který chodila hlavně družstva z Údolí oddechu. V roce 1962 byl 
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z iniciativy Vojty Hvězdy jr. změněn na turnaj dvojek. Turnaj se dodnes těší zájmu 

družstev nejen kačáckých, ale i pražských a kladenských. Letos se uskuteční jeho již 44. 

ročník. 

Další akcí na osadě, která má velkou tradici a má mimo jiné sloužit 

i k „stmelování" osady, je Osadní přebor ve vrhu koulí. Založil ho sportovní kapitán 

Vláďa Kašák a konalo se již 35 ročníků. 

V roce 1976 uspořádala osada 5. ročník Běhu kamarádství. „Běh měla do všech 

podrobností připraven již v zimě. Nejen počet startujících, ale i uznání všech, včetně 

ČSTV, je jim odměnou za práci, kterou přípravě věnovali". (28) Další ročníky Běhu 

kamarádství osada pořádala v roce 1984 (13. ročník), 1994 (23. ročník) a naposledy 32. 

ročník v roce 2003. 

V současnosti je teprve druhým šerifem za celou dobu trvání osady Miroslav 

Mrkvička. Osadu tvoří asi 45 osadníků z patnácti chat. 

Ke tradičním sportovním akcím pořádaným osadou přibyl ještě tzv. Tříkrálový 

pochod. Ten se pořádá v lednu a vede z Prahy, z Bílé hory na osadu. Pravidelně se ho 

zúčastňuje 30 - 40 osadníků White stáru společně s kamarády z osady Údolí oddechu. 

7.2.4. Rujana 

Počátky této „kladenské osady" a tím i kladenského trampingu se datují do roku 

1923, kdy parta asi 30 chlapců z Kladna - Kročehlav pod vedením Antonína Koláře 

vyráží stanovat do širokého okolí města. „Ze starých tábořišť, které tito chlapci 

navštěvovali jmenujme alespoň Dědkův mlýn, Suchý mlýn, Křivoklát, Karlův Týn, 

Bucek, Punčocha, Skrčený atd." (16, s.l) 

„V roce 1928 se chlapci usnesli, že postaví chatu na Dědkově mlýně v údolí 

Kačáku, ve stráni nad restaurací Okrouhlík. Chata dostala jméno Kostelíček. 

Zakládajícími členy společenství byli Josef a Ladislav Blechovi, Jaroslav a Jindra 

Mikovi, Olda a Karel Smetanovi, Karel Táborský - Čouda, Jaroslav Benák, Karel 

Rosička - Bagán, Jaroslav Vyšín - Čajda, Václav Kubík, Josef Hrouda, Alois Hájek, 

Evžen Chalupa, Josef Hálek - Gotes, Antonín Anděl - Hujník, Boh. Kovařík, Milouš 

Sedlák a František Malý". (16, s.2) Prvním šerifem byl zvolen Josef Blecha, zastávající 

tuto funkci do roku 1932, kdy se zhoršil jeho zdravotní stav. 
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V roce 1929 chlapci chatu prodali a postavili chatu novou. Ta dostala pro 

trampy, u nichž se vše nazývalo po „západních" hrdinech z filmů a knih, nezvyklé 

slovanské jméno Rujana. (35) Od té doby se počítá vznik osady. Vedle chaty Rujana si 

bratři Mikové postavili další chatu a dali jí jméno Arkona. (16, s.2) 

Klínovité údolí mělo všechny předpoklady k rozvoji sportovní činnosti. Na 

popud Josefa Blechy proto bylo pod chatou vybudováno volejbalové hřiště. 

Na osadách tou dobou začaly vznikat pěvecké sbory. Stejně tak tomu bylo i na 

Rujáně, kde ho založil Jaroslav Vyšín - Čajda v roce 1932. Skupina nacvičila několik 

trampských písniček a účinkovala na několika zábavách. 

V roce 1932 osada uspořádala svůj 1. trampský večer vosadní restauraci 

U Ryšků v Kročehlavech. Koncertovaly zde soubory kamarádů zKlíčavy Camp 

Baiting, Yukonu ze Zbečna a jako jednotlivci Bogan Příhoda a Zdeněk Fruhauf. (16, 

s.3) 

V roce 1933 umírá jeden ze zakladatelů osady a její první šerif Josef Blecha. 

„Pohřeb se konal za velké účasti občanů Dřině a kladenských trampů. Trampský 

pěvecký sbor mu na poslední sbohem zazpíval píseň Odešel kamarád". (16, s.3) 

Šerifem je na rok zvolen Smetana, po něm Táborský a na další rok (1934) 

Antonín Urban. 

Pro nedostatek finančních prostředků se několik osadníků zříká členství. Ze 

společenství tak zůstalo pouze torzo. Na osadě a v jejím okolí ale stále vznikají nové 

chaty. 

„Majitelé nových chat zpočátku jen ostýchavě nalézali cestu na volejbalové 

hřiště, kde staří osadníci pravidelně každou neděli až do pozdních odpoledních hodin 

sehrávali „vražedné" mače s kamarády z osady Údolí mlhy. Rujana získávala většinu 

vítězných setů, ale „Mlhouni" přicházeli vždy v počtu 20 až 30 lidí a ve fandění vítězili 

zase oni". (16, s.5) 

Na osadu v té době také jezdil známý český cestovatel, tramp, skladatel 

a dobrodruh Eduard Ingriš, rodák ze Zlonic u Slaného. Na jezu nedaleko hospody U 

Skrčených složil známou píseň Teskně hučí Niagara. Svou trampskou chatu měl 

Postavenu ale jinde, na osadě Margon na Vltavě u Svatojánských proudů. Na místě, na 
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kterém kempoval už v roce 1910 Josef Rossler-Ořovský, když tudy proplouval jako 

první na kánoi v Čechách. 

V roce 1935 byl ve dnech 9. a 10. června na paměť prvního šerifa Josefa Blechy 

uspořádán volejbalový turnaj, Memoriál Josefa Blechy. Turnaj byl dotován krásnými 

cenami. První cenou byl putovní pohár vyrobený kamarádem Zdeňkem Buškem -

Mařenou. Zúčastnilo se 16 družstev z trampských osad i sportovních klubů. Vítězství si 

odneslo družstvo Sokola Kročehlavy, které po dvouapůlhodinovém „maratónu" porazilo 

družstvo TO Kozáci 3:2. (16, s.6) 

Po zkušenostech z roku 1935 a z obav z předpokládaného počtu účastníků II. 

ročníků volejbalového turnaje byl zakoupen pozemek na stavbu druhého volejbalového 

hřiště. 

Osada se pravidelně zúčastňovala turnajů osad Red star, Údolí oddechu a Údolí 

mlhy. Když byl na Kladně ustaven Okresní výbor Volejbalového a Basketbalového 

svazu, byla osada Rujana zařazena do jeho mistrovských soutěží a hrála pod hlavičkou 

SK Novoměstský Kladno. (16, s.6) 

V roce 1939 přišla osada o osadní chatu. „Do osadní chaty se nastěhoval snadno 

se množící, všem obydlím nebezpečný a obtížný hmyz". Chata musela být zbourána 

a spálena. Už za týden, díky horečné činnosti osadníků, ale stála chata nová. (16, s.7) 

Jak se měnili osadníci, měnilo se i složení volejbalového družstva. I přesto 

družstvo stále přiváželo z turnajů hodnotné ceny, které se ale nedochovaly. 

Pravděpodobně š i je ponechali někteří ze starých osadníků jako reprezentativní ozdobu 

svého obydlí. 

Memoriál Josefa Blechy se pořádal každoročně až do roku 1938, kdy ho 

Přerušila okupace republiky německou armádou. 

V roce 1940 se o velikonočních svátcích konal v restauraci U Meisnerů 

Společenský a trampský večer společně s SK Kročehlavy. Vystoupilo na něm několik 

účinkujících a akce vzbudila veliký úspěch. 

__ , , • ^coHníkv které mnozí z nich řešili odchodem Rok 1943 přinesl rozpory mezi osadniKy, Kieic 
2 osady. Osada tak přišla o věffinu svých elenfi, konec osady to ale neznamenalo. Do 

cha, začali jezdi, novi osadnici a život na osadé se zase obnovil. Byli to Josef Smid -

Bumbajs, František Madém - Dlouhán, František Michovský - Malej Franta, Zdenék 

Hošek - K o z i n a , J a n Cingr, Zdeněk Kulhánek, Miroslav Hladký a Jiři Hnízd,1. 
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Noví osadníci pokračovali i ve sportovní činnosti a úspěšně reprezentovali osadu 

na mnohých volejbalových turnajích. Kromě volejbalu byli úspěšní i v atletice, házené 

a fotbalu. 

„U fotbalu je nutno se zmínit o Karlovi Kolském, jezdícím na osadu ve válce 

1 před ní. Byl to úspěšný reprezentant, fotbalista a pozdější trenér národního mužstva 

a Dukly Praha. Ten svou přítomností strhával celou partu ke hraní fotbalu". (16, s.l 1) 

„V letech 1940 - 1945 byly zimy na osadě bohaté na sníh. Proto v zimě 1944 -

1945 osada pořádala závod v běhu na lyžích. Byl to závod na 5 km a start se konal na 

hořejším hřišti pod chatou Rujana. Celý závod absolvovalo 15 závodníků a vyhrál jej 

V. Burda z Vinohrad. Druhé místo obsadil Zdeněk Průša z Kladna a třetí byl Jiří 

Hnízdil, šerif osady. Kategorii juniorů vyhrál Josef Hnízdil - Kojot z Rujany. V této 

kategorii bylo 5 závodníků". (16, s.l4+15) 

A protože většina nových osadníků byla hudebně nadaná (téměř všichni hráli na 

kytaru, někdo na housle, foukací harmoniku či okarínu), byl program večerů na osadě 

vyplněn hraním, zpěvem a vyprávěním. (16, s.12) 

Ani osadníkům se ale válečná léta nevyhýbala a několik jich bylo totálně 

nasazeno. Například František Maděra byl nasazen v Německu, odkud utekl a asi 

2 měsíce před koncem války se skrýval na chatě Brigita. Josef Šmíd byl nasazen do 

Prahy, „kde si vychutnal v přední linii celé pražské povstání". „Válku, vzdor všem 

nebezpečím, jsme přežili a vrátili se nazpět k trampingu". (16, s.13) 

V době války také operovala v okolí osady německá armáda. Ta začala nedaleko 

osady stavět chatu Rudink. „Při její stavbě byl u studánky pod Bochníkem zastřelen 

německý voják. Následovala velká razie ve všech chatách a byl též zpřísněn režim 

Pohybu osob v prostorách osady. Chata Rudink byla po válce předána národně sociální 

mládeži a potom prodána. Dnes ji vlastní kamarád Skalický". (23) 

Osvobození, tehdy ještě oblíbenou Rudou armádou, přineslo i mezinárodní styk 

^ poli sportovním. „Část ruských vojáků byla ubytována ve vilkách na Hřebenkách 

a byli to kluci v našem věku. Courali po okolí, až se dostali na Rujanu, a že si s námi 

chtějí zahrát volejbal". (16, s.15) Sehrálo se několik utkání a ve všech zvítězilo osadní 

družstvo. 
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Rusové také zřídili v údolí Kačáku velký pastevecký tábor pro koně ruského 

vozataj stva Moskalenkovy armády. Strhané a nemocné koně Rudá armáda při svém 

odchodu v roce 1946 utratila a pohřbila je na louce před osadní chatou. (23) 

Po odchodu Rudé armády pozval jeden z kamarádů do své chaty Hiawata 

příslušníky Americké armády. Ti pobyli v chatě 14 dnů a jejich hlavní úsilí bylo 

zaměřeno na vyhledávání německých zběhů. Přijeli s džípem a obrněným transportérem 

a chatu vyzdobili americkými vlajkami a vojenskou výstrojí. Ta se pak stala vítanou 

trofejí chlapců z osady. (23) 

V roce 1945 byl také obnoven volejbalový Memoriál Josefa Blechy a pořádal se 

5. ročník. Zvítězilo osadní družstvo. 

V roce 1947 se stal šerifem osady na dlouhých 31 let Jindřich Mika. Na osadu se 

jezdilo pravidelně každou sobotu po práci. Hrával se volejbal, přijížděli hráči z SONP 

Kladno a jejich kamarádi z jiných klubů. Nejvíce z Prahy, ale i z Odolene Vody. „My 

jako kluci jsme se chodili dívat a později se zapojovali do hry. Poté jsme týden co týden 

nastupovali mladí proti starším kamarádům z osady". (16, s.16) 

Hrával se také fotbal na louce pod chatou kamaráda Loskota. Hrávalo se 

v maškarních krojích a zápas se zakončil večer v hospodě u Okrouhlíka. (16, s.16) 

Kulturní život na osadě se výhradně odehrával v místní hospodě. V zimě se 

v hospodě každý rok konal maškarní karneval. Jednou za pět let se také konal oheň 

k výročí založení osady. 

Osada pořádala v roce 1978 jeden z dalších tradičních dětských dnů. Zúčastnilo 

se ho 31 dětí z celého okolí. 

V roce 1979, 26. června, uspořádala o s a d a v souvislosti s oslavami 50 let od 

založení osady svůj první Běh kamarádství, jehož se zúčastnilo 130 běžců. V kategorii 
žen 16-36 let se na 1. místě umístila Ivana Pokorná z pořádající osady. Stejně tak 

doběhla Alena Hlaváčková v kategorii žen 46-55 let. 

V roce 1979 osada také uspořádala 1. ročník volejbalového turnaje dvojic. 

Turnaj vyhráli Maršoun st. a Luboš Maršoun. 

Na volejbalovém turnaji smíšených dvojic osady Batalion vybojovala pro osadu 

sourozenecká dvojice Jana a Martin Deylovi druhé místo. 

16. června 1979 zorganizovala osada mezinárodní turnaj družstev ve volejbalu. 

Zúčastnila se dvě družstva Rujany, Slovan Kladno a dvě východoněmecká družstva. 
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Osadníci se také zúčastnili Memoriálu Františka Tůmy ve vrhu koulí v Údolí 

oddechu. V soutěži družstev obsadili druhé místo ve složení Milan Zdeněk, Stroj za 

a Doškář. (16, s. 18-28) 

Rok 1980 přinesl 2. ročník volejbalového turnaje dvojic. Zúčastnilo se ho 13 

dvojic a zvítězila dvojice Maršoun st. a Vondráček. 

Na volejbalovém turnaji smíšených dvojic osady Údolí oddechu získala pro 

osadu 

2. příčku dvojice Vimmer a Iva Vykysalá. Celkově se zúčastnilo 7 dvojic - 3 

z pořádající osady, 4 z Rujany. 

Těsně po velké povodni byl v roce 1981 uspořádán další ročník volejbalu dvojic. 

Zvítězili Kozel a Liška z Údolí oddechu. Na turnaji smíšených dvojic osady Batalion 

zvítězila dvojice Vimmer a Iva Vykysalá z osady Rujana. 

Následující rok opět prokázala své volejbalové kvality dvojice Vimmer a Iva 

Vykysalá a na turnaji Údolí oddechu obsadila 1. místo z 8 dvojic. (16, s. 18-28) 

V roce 1983 se osadníkům podařil husarský kousek, když po 28 letech osadní 

družstvo porazilo na atletických přeborech Údolí oddechu družstvo pořádající osady. 

Dětského dne pořádaného osadou se zúčastnilo 56 dětí, opět ze širokého okolí. 

24. června 1989 pořádala Rujana 18. Běh kamarádství. Na start přišlo 174 

závodníků, zvítězil Jan Tlustý z Červeného mlýna. Rujana zvítězila v kategorii 

rodinných týmů a měla na běhu nejvíc účastníků - 54. 

Na výroční potlach k 60. výročí založení osady v roce 1989 přijelo skoro 2500 

kamarádů z celé republiky. V současnosti jezdí na potlach, který je velmi známý 

a oblíbený, kolem 1000 až 1500 kamarádů. (35) 

27. ročník Běhu kamarádství pořádala Rujana v roce 1998. Startovní pole 122 

závodníků pokořil Josef Poduška z pořádající osady a stal se tak absolutním vítězem. 

°sada zvítězila i v kategorii tříčlenných družstev (Poduška, Slabý, Vimmr). 

Zatím svůj poslední ročník Běhu kamarádství pořádala osada v roce 2004. Byl to 

J i ž 33. ročník a cílem proběhlo 90 startujících. Osada jeho pořádáním slavila 75. výročí 

založení. 

44 



V současnosti je šerifem osady Bohuslav Šimek, zástupcem šerifa Ladislav 

Lehký. Hospodářem je Vladislav Očenášek, který také provozuje internetové stránky 

www.kacak.cz, zabývající se historií osady a trampingu na Kačáku. Je zde také 

uveřejněna termínová listina sportovních akcí, pořádaných osadami tohoto regionu.(35) 

Bohouš Šimek má na starosti i oddílovou kroniku, která existuje ve dvou 

exemplářích. Jeden je fotografický, druhý se zabývá spíše fakty ze života osady. Obě 

kroniky vznikly okolo roku 1975 na popud předchozího šerifa Josefa Zvelebila. (35) 

Osada měla v roce 2004 101 platících členů, v roce 2005 to bylo asi 80 členů. 

Na osadě přibylo hodně chat, v současnosti jich je asi 140. S některými novými majiteli 

jsou ale problémy, o osadu se nezajímají a ani nerespektují pravidla slušného jednání. 

Například jezdí přes osadní hřiště auty. Bohužel už neplatí dřívější zvyk, že když někdo 

prodával chatu, nabídl jí nejdřív osadě. (33) 

Osada je plně elektrifikovaná a televizi vlastní většina osadníků. Tudíž se tu 

objevuje podobný problém jako jinde - chybí nadšení organizátoři osadních akcí i jejich 

účastníci. Na dětský den dříve chodilo okolo 60 dětí, dnes se počet účastníků snížil na 

průměrných 25. (33) 

V době konání Dětského dnu byl před 5 lety založen Den Rujany. Dopoledne 

Probíhají dětské soutěže, odpoledne Seniorský den, ve kterém se soutěží v hodu 

Pařezem, chůzi na chůdách, ruských kuželkách, šipkách a přetahování lanem. (33+35) 

V roce 2006 se uskuteční již 66. ročník Memoriálu Josefa Blechy, volejbalový 

turnaj šestek. Před 25 lety byl rozšířen jeho název o Memoriál Tondy Jelena a před 12 

roky o Memoriál Jirky Hnízdila. Byli to osadníci, kteří se turnaji hodně věnovali 

a zasloužili se o to, že se pořád bez přestávky hraje. Antonín Jelen byl kapitánem 

osadního družstva. Podle slov Vladimíra Vyorala, bývalého předsedy Českého 

volejbalového svazu, je tento osadní turnaj zřejmě nejstarším volejbalovým turnajem 

v naší republice. (22) 

7.2.5. Tři lišky 

Osada Tři lišky jako samostatná osada fungovala jen krátce a to asi do roku 

!935. Poté se sloučila s osadou White star, takže její další historie je shodná s touto 

osadou. Přesto si myslím, že je zajímavé se seznámit s jejími začátky, které přibližují 
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dobu příchodu trampů a jejich hnutí na Kačák. Stejně tak místo, kde její chaty stojí, je 

stále mezi místními známé pod bývalým názvem osady. 

Poprvé vyrazila parta pozdějších zakladatelů do lesů v okolí Kačáku na jaře roku 

1928. Byli to kamarádi z učení Vašek Trpálek, Jura Hochwalder, Antonín Petráček -

Cody a Miki Dlapa. Vyrazili na pozvání Mikiho do primitivní chaty Zambezi pod 

Svárovskou lípou. Chlapci byli výletem nadšeni a tak své výlety na tuto chatu často 

opakovali. Přidal se k nim i Franta Mrkvička, zvaný Patrik. Na chatu jezdili přesně rok, 

na jaře 1929 se seznámili s vodní turistikou a začali sejí nadšeně věnovat. 

Zápal pro „vodu" jim vydržel asi tri roky a parta kamarádů se mezitím rozrostla 

i o dívky. Pak přišel František Kříž s návrhem postavit si někde chaty a usídlit se 

natrvalo. A tak je krásné vzpomínky přivedly zpět na Kačák. 

Místo pro stavbu se jim podařilo získat na soutoku Kačáku a Chyňavského 

potoka, uprostřed lesů na krásné louce. Materiál si kamarádi obstarali na pile 

v Chyňavě, jejíž majitel pro ně vypracoval i plánky budoucích chat. 

Obrázek 5 - Osadní hřiště spolu s chatami osady Tři lišky (dnes White star), rok 2006. 

První si postavil chatu Jura Hochwalder, druhou František Kříž a poslední se do 

stavby pustili Petráček s Mrkvičkou. Všechny chaty byly dokončeny koncem roku 

1933. Jejich vnitřní zařízení bylo vyrobeno z místních zdrojů nebo dovezeno z Prahy. 

Kvůli nedostatku finančních prostředků vyřešili kamarádi dopravu potřebných věcí 
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jednoduše - půjčili si dvoukolák a z Prahy Nerudovou ulicí, Břevnovem a přes Bílou 

horu a Unhošť vše potřebné „dovlekli" na osadu. (10, s. 5+6) 

O vzniku názvu osady se zmiňuje Antonín Petráček - Cody: „Osada zatím 

neměla jméno. Pouze já s Patrikem jsme upevnili na průčelí chaty nápis „Šedá liška" 

a já namaloval vlajku s hlavou šedé lišky. Byl to původní název našeho skautského 

oddílu. Název se ujal a osadě se začalo říkat „U lišek". Byly dokonce vydány 

pohlednice prodávané v Podkozí, kde byly naše tři chaty a nápis „Osada u lišek". (10, 

s. 7) 

V roce 1935 bylo postaveno první primitivní volejbalové hřiště, kde začali 

osadníci sportovat. V té době už byly navázány styky s osadou White star a přicházela 

i sokolská mládež z Mirodolu, jejíž chaty se nacházely nedaleko. „Hřiště bylo stále 

obsazeno a osadní život se rozrůstal". Brzy přestalo zvýšenému náporu osadníků 

vyhovovat a tak bylo v roce 1938 postaveno hřiště nové, s pevnými kůly a regulérní sítí. 

„Tam už jsme si mohli dovolit uspořádat utkání a turnaje. Účastnili jsme se dokonce 

několika turnajů Lone stáru a Batalionu". (10, s. 13) 

Díky rozrůstajícímu se kamarádství s osadníky z White stáru došlo k dohodě 

o sloučení s touto osadou. Další život a historie osady už je tedy pevně spojena 

s touto osadou. (10, s. 5-8) 

7.2.6. Údolí oddechu 

Osada Údolí oddechu je, minimálně z hlediska sportovního, jedna 

znejvýznamnějších trampských osad. A to nejen v povodí Kačáku, ale i z hlediska 

celorepublikového. 

Prvním, kdo údolí Chyňavského potoka pro tramping objevil, byli kamarádi 

z budoucí osady Lone star, kteří svou první chatu postavili v roce 1927. Údolí dostalo 

trampský název Bonanza. Do konce roku 1929 ale stály v údolí další chaty Hawai, Old 

Adelaida (původně Lone Wally, přejmenována Rudlou Dvořákem, pozn. autora), 

Denver, Dekagramt a Maryland. (14, s.l) Na chatu Hawai jezdil Miroslav Veselý, na 

Denver začal jezdit Rudolf Dvořák - Dandy, atlet-chodec a další jejich kamarádi. 

24. června 1932 pořádal A.C. Praha První mistrovství ČSR v chůzi na 25 km na 

trati Praha - Beroun. Na popud sportovního nadšence Rudly Dvořáka se ho zúčastnili 
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Miky Dlapa, Mirek Veselý, Jindra Roubíček, Boban Ševčík, Joe Mrňák a Ota Bloch. 

Chlapci závodili za jednotlivé chaty a Jejich umístění bylo napoprvé více než dobré". 

(14, s.l) Tím byl dán základ sportovnímu snažení v údolí. 

V září téhož roku uspořádala osada Zlaté údolí trampské mistrovství v chůzi na 

20 km za účasti dvou set závodníků z 52 osad. Tohoto závodu se zúčastnilo také 14 

závodníků z Bonanzy, poprvé pod společným názvem Údolí oddechu. 

V roce 1933 se pak kamarádi sešli v boudě Hawai Lády Chábrta a založili 

Osadní klub Údolí oddechu Kačák - Praha. „Prvním předsedou byl zvolen Miroslav 

Veselý, který po roce předal íunkci Boganu (snad Bohumír, pozn. autora) Wolfovi". Od 

té doby startovali osadníci na všech sportovních akcích v modrých tílkách s bílými 

písmeny ÚO. (l l ,s .23) 

Obrázek 6 - Chodecký tým ÚO v roce 1933. 

Zleva B. Wolf, J. Klika, M. Dlapa, M. Veselý, O. Bloch, R. "Dandy" Dvořák. 

Od roku 1934 začali osadníci pořádat vlastní sportovní podniky. „Jarní sezóna 

začínala na Podkozí Velikonočním přespolním během. U klubovní hospody „Chicago" 
byl natažen přes ulici transparent Start/Cíl, šatny a občerstvení byly v sále hospody. 

Muži běželi 15 km přes Chýňavu až k chýňavské myslivně, kde byla obrátka a zpět. Na 

První závod sezóny tedy slušná dávka. Ženy běžely jen 1 km". (11, s. 27) V létě se 

Pořádal maratón v běhu a chůzi Praha - Podkozí, na podzim lesní běh údolím osady 
a na závěr sezóny Honba za liškou. (10, s. 1) 
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„Sport se na osadě utěšeně rozmáhal a tak bylo 28. září 1936 otevřeno nové 

osadní hřiště s běžeckou dráhou, doskoěištěm, vržištěm a dvěma kurty na volejbal. Byl 

na něm hned uspořádán 1. lehkoatletický přebor osady. Ten se od té doby koná 

každoročně svýjimkou let 1950 a 1952 a patří mezi nejstarší klubové přebory vnáší 

republice". (14, s. 1) 

„Zejména atletika a v ní dominující závodní chůze byly hlavní náplní závodní 

činnosti. Jejím motorem byla parta amatérských nadšenců kolem Rudly Dvořáka, který 

se později stal na několik desítek let zasloužilým šerifem Údolí oddechu. Jeho zásluhy 

o rozvoj sportu a dalšího života osady jsou neopominutelné". (11, s.26) 

Osada vychovala řadu vynikajících sportovců, hlavně chodců a běžců. Ve 

sportovní chůzi patřili borci z ÚO po delší dobu mezi nej lepší a dobývali i mistrovské 

tituly a to nejen trampské. „Poct nejvyšších se dostávalo především ženám. Mistryněmi 

ČSR na dráze se staly M. Holoubková (1933, 5000 m, čas 31:46,1 min.), B. Šímová 

(1934 _ 5000 m, čas 30:00,8) a M. Vrtíšková (1935). Nejlepších světových výkonů na 

dráze dosáhly M. Vrtíšková na 3000 m (1934, čas 17:35,0 min.), dorostenka B. Šímová 

na 5000 m (1934) a M. Holoubková na dvě míle (1938). Družstvo mužů ve složení 

B. Wolf, J. Klika, M. Dlapa, 

M. Veselý, O. Bloch a R. Dvořák se v roce 1933 probojovalo mezi chodeckou elitu 

ČSR! V roce 1934 Otto Bloch vybojoval Mistrovský titul v chůzi na 10 km časem 

51:56,0 min". (13, s. 51+67+82+91) „Mirka Vrtíšková drží doposud neoficiální světový 

rekord v chůzi na 50 kilometrů, který utvořila na trati Praha - Poděbrady". (14, s. 2) 

Maratónu Praha - Podkozí se od roku 1934 konalo jedenáct ročníků a to za 

účasti nejlepších československých vytrvalců. V roce 1947 byl tento závod 

mistrovstvím ČSR v maratónském běhu. (14, s.2) 

Tramping a trampský sport dosáhl v tomto období mimořádného rozmachu, 

každou neděli od jara do podzimu se konaly běhy mnoha osad, kde účast 200 

startujících nebyla žádnou zvláštností. Málokterý z těchto závodů osadníci ÚO 

vynechali. Jména Rudla Dvořák, Miky Dlapa, Mirek Veselý, Bogan Wolf, Ota Bloch, 

bratři Mrňákové, později i Josef Klika, Jan Tryzna, Vašek Naxera a v ženách Zlata 

Dvořáková, Maryna Tůmová a další byli postrachem pro jejich soupeře. 

Vletech 1938 - 1941 se kolem skupiny chodců a běžců sdružili další atleti, 

takže družstvo ÚO dosáhlo dobré úrovně i v atletických soutěžích trampských 
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i oficiálních. Mezi trampskými družstvy soupeřilo hlavně s Údolím raků (nedaleko 

Říčan, pozn. autora) a Údolím děsu (na Berounce, pozn. autora). (11, s. 27) 

Obrázek 7 - Start přespolního běhu ÚO v Podkozí v roce 1939 - vítězka Veberová druhá zleva. 

Válečná léta se nevyhnuly samozřejmě ani osadníkům z Údolí oddechu. Přesto 

se ale můžeme dočíst, že „stále aktivní atleti osady ÚO, žijící uprostřed nádherných lesů 

Podkozí a tak trochu v ústraní válečného života, uspořádali v roce 1939 několik 

atletických podniků". (13, s. 140) 

V roce 1940 je uspořádán tradiční maratón na pozměněné trati Praha - Unhošť -

Praha. „Atletický odbor osady ÚO pokračoval v tomto roce ve svém zaměření na 

závodní chůzi a vytrvalostní běh. Jako člen ČAAU měl 60 registrovaných závodníků, 

z toho 49 mužů, 5 žen a 1 dorostenku. Největších úspěchů dosáhli chodec Krása 

a běžkyně Pechová. V celoročních tabulkách ČAAU obsadil Krása v chůzi na 50 km 

čtvrté místo časem 5:07:46 hod. a na poloviční trati šesté místo časem 2:48:24 hod. 

V sumární tabulce nejúspěšnějších chodců získal cenné osmé místo. Pechová 

zabodovala na dvou přeborech Čech a Moravy". (13, s. 162) 

Rok 1945 přinesl jednak radost z osvobození republiky, na druhou straně smutek 

z odchodu kamarádů Jiřího Dostála a Gusty Zenkra. Oba padli na barikádách pražského 

Povstání. 

„Začíná se stavět osadní chata, klubovna, která dodnes nese jméno Gusty 

Zenkra." (10, s. 2) Paradoxně je postavena z chaty zbylé po Hitler-jugend, která sem 
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byla osadníky po rozebrání převezena. (32) Dochází k tomu v roce 1946 a osadní chata 

slouží nejen osadním akcím, ale i návštěvníkům osady pro přespání. 

„Pořádají se pravidelně osadní přebory a další akce a to trvá do roku 1950. Pak 

dochází ke zrušení spolkového zákona a přichází opět těžká doba pro trampský sport 

a pro tramping samotný. Osada přestala oficiálně existovat, přestala být členem ČSAU 

a Chodeckého svazu, kteráž to ústředí jsou rozpuštěna a funkci přejímá ČSTV. Přes 

všechny tyto problémy život osady neodumřel". Každoročně se pořádá šest atletických 

soutěží a také turnaje v nohejbalu a volejbalu. (10, s. 2) 

V roce 1951 je pořádán poslední, celkem už 13. maratón Praha - Podkozí, jako 

jedna z posledních veřejných akcí. 

Obrázek 8 - V utkání Údolí oddeehu-SONP Kladno v roce 1947 zvítězili chodci z Podkozí. 

Zleva R. Dvořák, Zikmund, Wolf - Froněk, Kuna, Oliva. 

S postupem let dochází ke generační obměně osadníků. „Starší kamarádi 

Postavili svoje chaty, zpohodlněli a ztloustli. Přichází však nová generace. Osada 

získává nové členy, rozrůstá se". Nové atletické družstvo tvoří Reichman, Martalos, 

Chaloupka, Carda spolu s Miroslavem Jiskrou, Petrem Behenským, Bobíkem Wolfem, 

Miroslavem Kadlecem, Havránkem a Rackem. (10, s. 2) 

Na osadě stále „vládl" nezapomenutelný šerif Rudla Dvořák - Dandy se svým 

sportovním výborem. „V této době byla naše osada oceněna zlatou plaketou ČSTV za 

rozvoj sportu". Osadu na ni navrhl Hubert Šulák, významný lehkoatletický činovník, 
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funkcionář ČSTV, mezinárodně uznávaný chodecký odborník, startér závodu Praha -

Běchovice a také člen osady. (10, s. 2) 

V roce 1955 je postaveno u osadní boudy nové hřiště o půl kilometru výše proti 

proudu Chýňavského potoka. (32) 

V tomto roce se koná další z každoročních osadních potlachů, na kteiý přijelo 

množství kamarádů z celé republiky. Jejich počínání u ohně bylo již tradičně 

monitorováno příslušníky StB. (36) 

V roce 1968 oslavuje osada 35. výročí založení. „Svými třemi sty členy byla 

pravděpodobně největší osadou, která tělem i duší naplno žila. Podle evidence našeho 

matrikáře prošlo osadou do té doby 569 kamarádů a kamarádek, tedy řádně 

evidovaných členů osady". (10, s. 2) 

Výroční potlach osady, konaný 1. července 1968, krátce navštívili také zástupci 

tehdejší vlády Alexander Dubček a Ludvík Svoboda, kteří sem přijeli na pozvání 

Oldřich Černíka. Ten měl nedaleko, nad osadou Mirodol, svou vilu. 

S postupem let přibývá osadních memoriálů. „Každoročně konané sportovní, ale 

i kulturní podniky jsou označovány jmény těch, kteří již nikdy nebudou s námi sedět 

u táboráku, prolamovat kolena při chůzi či házet diskem třeba v bačkorách". (10, s. 2) 

„Pětačtyřicítku osada oslavuje večerem v tehdy Kulturním domě na Smíchově. 

Byla to velkolepá podívaná s krásným přednesem trampské a country hudby, kde se 

prezentovali nejlepší trampské kapely v čele s Duem Červánek". (10, s. 2) 

Největší sportovních úspěchů dosahuje osada v této době díky nohejbalu. Osadní 

družstvo vedené kapitánem Ladislavem Horákem dobývá cenných vítězství a pro osadu 

získalo mnoho krásných cen na řadě osadních turnajů i na oficiálních podnicích 

nohejbalového svazu ČSTV. (14, s.2) 

Rok 1977 přinesl uspořádání 14 osadních sportovních akcí, kterých se celkem 

zúčastnilo 560 startujících a 2740 diváků. Mimo tyto své akce se osada účastnila všech 

podniků ostatních osad na Kačáku. (5) 

V roce 1978 začíná postupná elektrifikace údolí. „Celkem se rozsvítilo 82 chat 

a v současné době je jich už 118 (rok 1993, pozn. autora). Někteří sýčkové sice 

předpovídali odumření sportovní činnosti osady s příchodem elektřiny, ale největší 

sportovní nadšenci druhé oddechářské generace tenkrát dokázali hřiště zaplnit". (10, 
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s. 3) Nutno ale dodat, že elektřina měla na osadní život postupem času stále zhoubnější 

vliv. Večerní posezení na verandách chat, zpěv a hraní na kytaru a dokonce i sport se 

začali z osadní života pomalu vytrácet. (32) 

„Oslavu padesátin osady se nám pokusily nabourat státní orgány zákazem 

předtím povoleného slavnostního večera v kulturáku na Smíchově. Po nesmírném úsilí 

se nám podařilo 50 let osady oslavit v parádním prostředí Mánesu na Slovanském 

ostrově". (10, s. 3) Na oslavu přijelo přes 800 členů osady a hostů z celé republiky. 

Vystoupily zde známé soubory jako Settleři, Červánek, Kuřata, Smidl Boys KTO, 

Střelci a Pacifik. (26) 

Další významnou kulturní akcí bylo uspořádání 45. táborového ohně za 

přítomností více než 300 kamarádů. Byl zde poprvé uspořádán Memoriál Oldy Vrtišky 

v přednesu trampských písní. (26) 

„Ovšem přicházejí i smutné chvíle. Zcela nepřipravené nás zastihuje zpráva 

0 smrti našeho šerifa Rudly Dvořáka, který se zdál naprosto nenahraditelný pro osadu 

1 celý trampský proud. Jeho odchodem velmi utrpěl osadní sport. Rudla dovedl svým 

osobním kouzlem a i příkladem přesvědčit i naprostého sportovního začátečníka 

o nutnosti, ba i povinnosti zúčastnit se sportovního klání na osadě. A hned za ním 

odchází Honza Tryzna, maršál a písmák osady. Následovali tak do věčných lovišť 

dlouholetého pokladníka Vaška Naxeru a skladatele trampských písní Oldu Vrtišku. 

(10, s. 3+5) 

Šerif Dandy ještě navrhl založit znovu předválečný přespolní běh pro veřejnost, 

jako vzpomínku na Huberta Šuláka. (10, s. 3) Tak vzniká Memoriál Huberta Šuláka, 

jehož se letos uskuteční již 30. ročník. Tuto akci již ale od roku 2001 nepořádá ÚO, ale 

prostřednictvím kamaráda Ladislava Tlustého z osady Červený mlýn převzal pořádání 

Maratón klub Kladno. 

Sportovních osadních akcí se v roce 1978 se zúčastnilo 622 startujících. (26) 

Nastupujícím šerifem byl v roce 1982 zvolen jeden znejmladších šerifů na 

Kačáku Petr Behenský a volba dopadla pro osadu dobře. „Ten po odchodu Rudly vzal 

na svá bedra těžké břímě a osadu dál vedl ve stopě Dandyho a to zejména ve sportovní 

činnosti. Za jeho vlády osada nic neztratila ze svých tradičních sportovních úspěchů ani 

trampského života". (10, s. 5) 
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V roce 1992 se jeho nástupcem stal Miloslav Štefan - Kuře. Na jeho popud byla 

opravena a rekonstruována osadní chata, která má sloužit dalším generacím osadníků. 

„Vede trampskou kapelu Kuřata, která reprezentuje kulturní život na Kačáku, je jedním 

z hlavních organizátorů krojované cyklojízdy z Bílé hory do Podkozí, zpívá na deskách 

i televizní obrazovce, zkrátka šíří dobré jméno osady po všech koutech naší vlasti". (10, 

s. 5) 

V současnosti má osada kolem dvou set členů a členských legitimací bylo 

vydáno již přes 1000. Bohužel to ale neznamená, že všichni členové jsou aktivní. 

Činnost na osadě spíše upadá. 

Například při valné hromadě před 20 - 30 lety se do osadní boudy všichni ani 

nevešli a funkce šerifa byla skoro posvátná. Kandidáti brali svou kandidaturu velice 

vážně a o tuto funkci se vedly velké boje. „Dnes přijde na valnou hromadu okolo 25 lidí 

a většinou se jedná o starší osadníky v penzi. Do funkce šerifa musí být někdo 

přemlouván a není se co divit. Šerif má přeci jenom povinnosti a k jejich plnění 

potřebuje pomoc. Ale když ví, že na akci mu pomoci nepřijde skoro nikdo a často ani 

nepřijdou žádní účastníci, motivace do této funkce je potom mizivá". (32) 

I přesto se ale osadní akce konají. Stále pokračuje tradice kvalitního nohejbalu, 

osadu k němu vede Vojtěch Hvězda. Na osadě je i mistr republiky v tomto sportu 

v dorostenecké kategorii Vojta Hvězda ml. Nejúspěšnější sportovní osadní akcí bývá 

v současnosti Předmemoriál Květoslava Foltýna ve volejbalu smíšených losovaných 

dvojic. Toho se minulý rok zúčastnilo 13 dvojic. Dále se pořádá celá řada dalších 

sportovních akcí tak, jak jsou uvedeny v Termínové listině (viz. Přílohy). V této části 

jsou také ukázány dvě výsledkové listiny z Memoriálu Rudly Šlaufa, tradičního 

atletického pětiboje mužů. 

Na závěr si dovolím uvést citát z publikace Miroslava Jiskry: „Věřím, že naši 

následníci ponesou naši modrobílou vlajku dál, protože dnes v naší krásné zemi mají 

předpoklady prožívat v nádherném prostředí lesů, luk a strání nedaleko Prahy a Kladna 

svoje volné chvíle, aby načerpali nové síly do všedního života a nacházeli zde to pravé 

kamarádství". (10, s. 5) 
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7.2.7. Starý potok 

Osada Starý potok vznikla v roce 1941 v údolí Kačáku mezi osadou Batalion 

a Markovým-Bočkovým mlýnem. S osadou Batalion je vznik této osady pevně svázán 

a stejně jako sem, i na Starý potok jezdili osadníci především z pražského Břevnova 

a Malé Strany. 

Na místě osady původně stála ve stráni směrem k Podkozí chata Kulíkovců. Těm 

se tak říkalo proto, že pracovali u stejného zaměstnavatele, pana Kulíka. Chatu obýval 

Alois Prášil, Antonín Řeěinský a bývalý námořník Josef Hrkal - Bask. Jiná chata zde 

tehdy ještě nestála. 

Nad chatou byla stráň s loukou svažující se od Podkozí, kde děti z Markova-

Boěkova mlýna lyžovaly na prknech od sudu a dělali si tam můstky na skákání. (8) 

Tuto stráň s loukou a částí habrového lesa koupili těsně před válkou Antonín 

Brousek a Rudla Pokorný. Kamarádi, kteří bydleli nedaleko od sebe v Praze na Pankráci 

a společně jezdili na osadu Batalion. První zde začal stavět chatu Rudla Pokorný, 

druhou postavil Tonda Brousek kousek pod ní. (7) 

V roce 1939 byly v okolních lesích velké polomy a v hájovně v Dolním Podkozí 

bylo možné získat levně dřevo. Tonda Brousek s Rudlou Pokorným přemluvili osadníka 

Z Batalionu Miroslava Košíka, který uvažoval o stavbě vlastní chaty, aby si postavil 

chatu na jejich pozemku. Mirek Košík byl totiž dobrý sportovec a Brousek s ním chtěl 

utvořit volejbalového debla. Ten tedy koupil za 990 Kčs kulatinu z polomů a postavil 

pod nimi třetí chatu, která dodnes stojí pod loukou v habrové stráni, v zatáčce cestičky 

od Bočkova mlýna do Podkozí. Tím byl vytvořen základ budoucí osady, složený ze čtyř 

chat. (7) Další dvě maličké chaty si postavili kousek od sebe kamarádi Jiří Erlebach 

a Rudla Florián. Floriánova chata se jmenovala Vichrovka. V té době stál už na protější 

unhošťské straně Kačáckého údolí Bočkův srub. Na levém břehu potoka jiná chata 

nebyla. (8) 

To byl začátek osady Starý potok, která byla oficiálně založena v roce 1941 

a jejíž první stanovy vypracoval Miroslav Košík. (7) Prvním šerifem se stal Antonín 

Brousek - Číča. (8) 

Tento rozmach trampského hnutí na Kačáku v době okupace německou armádou 

a druhé světové války byl zapříčiněn hlavně tím, že na venkově byl pro osadníky 
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jednodušší život než ve městě. Daly se tu také snáze obstarat nedostatkové potraviny od 

místních sedláků. Samozřejmě nelegálně, bez potravinových lístků. (29) Problémy 

přinesla až informace o tom, že nebudou moci vlakem jezdit ti lidé, kteří nemají na 

venkově pole nebo jinou práci. A tak byla jedna z luk v okolí osady zorána a udělalo se 

pole, aby osadníci měli záminku, proč jezdit na osadu. (8) 

Chlapci svoje chaty stavěli za svobodna a původně byly určeny jen na přespání. 

Ráno se z chaty odešlo a šlo se něco podnikat, večer se jen navečeřeli a šlo se hrát 

a zpívat do hospody ke Skrčeným nebo k někomu, kdo měl větší chatu. Když se ale pak 

oženili a měli děti, začaly se chaty rozšiřovat různými přístavbami. Původně tedy chaty 

nebyly tak blízko u sebe, jako je tomu dnes. (8) 

Když byla vletech 1939 - 1940 zastavena činnost Sokola, hledali členové 

Sokola Praha 7, kteří si zvykli jezdit na Kačák, nové místo pro své chaty. Takto začali 

na osadu jezdit Antonín Koníček, Topol, Brzobohatý, Krejčí, Vrána, Ruda Kočka 

a s nimi děvčata Anna Plecitá, Josefa Čočková a další tři děvčata. Chlapci, jejichž partě 

se říkalo Drbáni, si pronajala chatu Tondy Brouska, který si začal nahoře na stráni stavět 

další srub. Děvčata našla ubytování v bývalé garáži o rozměrech 2,5 x 3 m, kterou sem 

přestěhoval Antonín Brousek. Té se začalo říkat Děvín a byla jen na přespání, aby 

děvčata nespala s chlapci. (8) 

Tou dobou, na jaře 1941, přišel na osadu také Zdeněk Loskot. Postavil chatu nad 

potokem mezi Kulíkovci a Mirkem Košíkem. Chata dostala název Rančo 26, jelikož 

vzdálenost mezi jeho domovem v Břevnově a chatou byla po silnici 26 km. Pro chatu si 

také postavil větrnou elektrárnu. (8) 

V tč dobč osadníci chodili nakupovat do Podkozí k Nčguši Horákovi, který mčl 

obchod naproti Proškově hospodě. Místem častého setkávání byla i hospoda Chicago 

bar manželů Saidlerových. (8) 

Na osadě vzkvétal sport už od jejího založení. V červenci 1941 porazila osadu 

White star poměrem 3:1 a v srpnu se zúčastnila volejbalového turnaje v Roztokách. 

Soutěžilo 8 družstev a osada Starý potok získala 4. místo. V pátek 26. prosince při 

návštěvě osady White star svedla osada boj o přechod přes Chyňavský potok. (8) 

Od roku 1942 se kamarádi na osadu sjížděli v různých dnech v týdnu, protože 

každá firma měla za války jinak stanoveny dny volna. Například Tonda Koníček jezdil 

na osadu ve čtvrtek. (8) 
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První jarní osadní přespolní běh se konal v neděli 1. března 1942. Trať kategorie 

mužů do 25 let měřila asi 2,5 kilometru a na prvním místě doběhl Ota Vašák časem 

11:48, 2. Tonda Koníček 11:52, a 3. Karel Zima 12:08. Celkem běželo 6 osadníků. 

V kategorii starších mužů se zúčastnil jen Zdeněk Loskot s časem 13:24. Ženskou trať 

o délce 2 km zdolala nejdříve Antonie Švarcová v čase 30:03, těsně následována druhou 

Růžou Sojkovou 30:05, Jožkou Čočkovou 30:06 a Jarkou Pokornou 30:14. (8) 

V roce 1942 byla nad osadním hřištěm postavena osadní chata. Pravděpodobně ji 

stavěl Tonda Brousek společně s Rudlou Pokorným. Dole byla velká místnost a nahoře 

v podkroví se spalo. Osadní chata byla postavena pro ty trampy, kteří nevlastnili chatu 

a neměli ani ke komu jezdit a kde spát. A když se hrál na osadním hřišti volejbal, 

fandila děvčata z její horní i dolní verandy. (8) 

Protože na osadu stále přicházeli noví osadníci, kteří neměli kde spát, rozhodlo 

se na výborové osadní schůzi v neděli 15. března 1942, že je nutno pro ně obstarat 2 - 3 

stanové podsady. Z každé podsady vybíral majitel pozemku Antonín Brousek 50,- Kč 

ročně. Stanovilo se i vybírání poplatku za nocleh v chatě: 3,- Kčs za nocleh ze soboty na 

neděli nebo svátek, 1,- Kčs za nocleh ve všední den a 80,- Kčs za pronájem celého 

domku na sezónu. Současně byli na této schůzi přijati noví členové: Vlasta 

Rabštejnková, Otakar Vašák, Marie Janečková a Jožka Čočková. Byl vyloučen kamarád 

Straka pro neplacení příspěvků. (8) 

V sobotu 4. dubna 1942 bylo na výborové schůzi schváleno ukončení výstavby 

hřiště na rozhraní stráně a louky nad chatou Miroslava Košíka. Aby míč nepadal do 

blízké stráně, bylo hřiště obehnáno dřevěným plotem. (8) 

V té době došlo k nedorozumění mezi Erlebachem a Floriánem, respektive mezi 

jejich ženami. Erlebach se rozhodl odstěhovat i se svou 3,5x3 m velikou chatou. Tak se 

tehdy sebralo všech 28 chlapců z osady, chatu nazvedli, po kmenech ji pošoupli přes 

pole a usadili na novém místě. (8) 

Památné je datum 14.zári 1942, kdy složil Bohouš Petrtýl s kamarádem 

Podaným osadní hymnu: 

V dálné zemi na Kačáku, 

v kraji dřevěných baráků, 

tam je trampů svět, příroda jak květ. 

Cowboyové a rančeři, 
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pistolníci cawpunéři, 

provádí zde rej, těm je tady hej. 

Jako v koutku zastrčená 

jako víla opuštěná, 

osada malá, radost všem dala. 

„Starý potok" jméno nese, 

skočíš přes práh a jsi v lese; 

kdo by si víc přál, toho by čert vzal! 

Ref.:Ten „Starý potok", 

ten nemá odtok, 

vždyť je to osada 

v níž stoupá nálada. 

Když teče pivo, 

všude je živo, 

psiny je dost a dost, 

všem trampům pro radost. 

V neděli 22.března 1942 sehrála osada table-tenisový turnaj o titul „Přeborník 

osady Starý potok" v pražské holešovické sokolovně. (8) 

Na velikonoční neděli 12. dubna 1942 se měl konat osadní běh. Závod měl mít 

následující kategorie: muži do 25 let, muži od 25 let a ženy. Muži měli běžet 6 km, ženy 

800 m. Běh se však nemohl konat pro neúčast členů. (8) 

19.července 1942 byl sehrán volejbalový turnaj pánských dvojic osady Starý 

potok. Osada měla v té době výtečného volejbalistu Topola a dobrého sprintera Josefa 

Slavíčka. (8) 

O týden později pořádal Batalion 9. ročník volejbalového Memoriálu Josefa 

Kroupy. Ze šesti družstev zvítězilo první družstvo Starého potoka, hrající ve složení 

Krejčí, Koníček, Košík, Topol, Slavíček a Zima. Druhé osadní mužstvo se dělilo 

s Batalionem o páté místo. Toto družstvo hrálo ve složení Brzobohatý, Vašák, Brousek, 

Kubíček, Loskot a Válek. (8) 

V neděli 9.srpna se konal v Praze Holešovicích na bývalém Císařském ostrově 

volejbalový turnaj „Káčata", který pořádal sportovní odbor při zahrádkové kolonii 
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J. Semeckého. Soutěžilo 8 družstev a osada Starý potok získala l.cenu. Osada hrála 

v sestavě Košík, Zima, Koníček, Topol, Slavíček, Žitný a střídal Krejčí. Po celý turnaj 

hrála na dobré úrovni a hráči podávali někdy až vrcholné výkony. Hlavně v zápase 

s mužstvem Výtržníci (2:0) zahráli jeden z nejlepších zápasů. Kromě toho sehrálo 

osadní mužstvo přátelský zápas se Starým Ostrovem posíleným o bratry Rybáčky. 

„Starý Ostrov hladce zvítězil 2:0, protože Starý potok se nechtěl vyčerpávat před 

turnajem „Káčat" a neměl na výsledku zápasu zájem." (8) 

Vážnost sportovního zápolení se projevila i na osadní schůzi v neděli 23. srpna 

1942. Projednávalo se přestoupení kamarádů Zimy, Topola a Slavíčka do 

registrovaného klubu Letenských Kozáků a jejich odmítnutí hrát za osadu volejbalové 

turnaje a reprezentační zápasy. Závěrem bylo definitivní vyloučení kamaráda Zimy 

z osady, kamarádi Topol a Slavíček byli vyloučeni z veškerého hraní volejbalu, stejně 

jako tréninků pořádaných osadou. Na další osadní schůzi 12. září bylo konstatováno, že 

kamarád Slavíček po podaném vysvětlení má právo za osadu hrát jak tréninkové, tak 

turnajové zápasy. V úterý 1. září byla osada Starý potok přijata jako pododbor 

Sportovního klubu Sparta Unhošť. (8) 

V neděli 13. září se osada zúčastnila turnaje osady Colorado. Z 10 přihlášených 

mužstev se umístilo I. osadní mužstvo na 4. místě, II. mužstvo se umístilo na 6. místě. 

První mužstvo hrálo v sestavě Košík, Fait, Koníček, Krejčí, Žitný a Slavíček. Zvítězilo 

nad osadou Colorado 2:1 a nad osadou White Star 2:0. Prohrálo s osadou Opuštění 

kamarádi 2:1 a s osadou Batalion 2:1. Druhé mužstvo hrající v sestavě Brzobohatý, 

Vašák, Loskot, Kubíček, Brousek a Pokorný zvítězilo nad osadou Colorado 2:1 

a prohrálo s Opuštěnými kamarády 2:1 a osadou Údolí děsu 2:0. (8) 

V neděli 4. října 1942 pořádala osada I. volejbalové přebory pokačáckých osad 

v odbíjené v rámci Memoriálu Aloise Procházky. Zúčastnit se mohly pouze osady se 

sídlem na Kačáku. Zápasy se odehrávaly současně i na hřišti Batalionu, protože se na 

turnaj přihlásilo rekordních 16 družstev. Byly to osady Opuštění kamarádi, Ježouři 

Nouzov, Havrani, Rujana, Šošoni, White star I a II, Starý potok I a II, Batalion I a II 

a další. Osadní družstvo Starý potok I získalo v turnaji 4.cenu. (8) 

Za sezónu 1942 sehrálo I. mužstvo 26 zápasů, z nichž 21x zvítězilo a 5x bylo 

poraženo. II. mužstvo sehrálo celkem 11 zápasů, 3x zvítězilo a 8x bylo poraženo. Všech 

26 zápasů sehrál pouze Mirek Košík. (8) 
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Ve středu 18. března 1943 rozhodla členská schůze osady zrušit funkci 

místopředsedy Josefa Hrkala, protože většina mladých členů osady byla totálně 

nasazena do Říše. Již od počátku roku chodily členům osady pozdravy od jejich 

kamarádů, kteří byli totálně nasazeni. Například Ota Vašák byl nasazen v Norsku 

u Trondheimu a stavěl tam ponorkové kryty. (8) 

V sobotu 1. května 1943 sehrálo osadní mužstvo první letošní volejbalový zápas 

s osadou White star na osadním hřišti. Starý potok zápas hladce vyhrál 3:0 (15:8, 15:12 

a 15:9) v sestavě Fait, Koníček, Topol, Žitný, Košík a Zima. Druhý den byl sehrán 

odvetný zápas na hřišti osady White star. Zápas byl slabé úrovně a Starý potok zvítězil 

2:0 ve stejné sestavě. (8) 

V neděli 24. září 1943 reprezentanti osady opět získali na turnaji Káčat 1. cenu. 

V neděli 8. října osada pořádala volejbalový turnaj dvojic osady Starý potok. Zúčastnilo 

se 20 dvojic, osada se umístila na 2. místě. (8) 

Následuje bilance sportovních úspěchů osady v roce 1943. Ve všech případech 

se jedná o volejbalové turnaje: 1. cena z turnaje SK Jeneč, z turnaje Káčat a turnaje 

Klubka Mirošovice, 2. cena z osadního turnaje, z turnaje S.O. Batalion a z turnaje osad 

- dvojice, 3. cena z turnaje osad - dvojice a 4. cena z turnaje DTJ Bubeneč. (8) 

23.dubna 1944 se konaly na Kačáku přebory osady Starý potok. Pořádal se 

i přespolní běh, na němž první cenu získal Antonín Koníček. 

Na osadu se jezdilo nejen vlakem, ale i na kolech. Nebo se chodilo pěšky 

z Prahy na Bílou horu, pak přes Hostivice a Břve. (8) 

Když se počátkem května 1945 ozvalo z rádia volání o pomoc, tak se všichni 

muži z osady sebrali a šli pěšky do Prahy. Ruští vojáci poté spali po staveních 

v Podkozí. (8) 

V poválečných letech začal na osadu jezdit známý ilustrátor a muzikant Marko 

Čermák. Nejdřív do půjčené chaty, potom jeho otec začal stavět chatu vlastní. „Moje 

posedlost po písních a toulkách mne nutila stát hluboko do noci na verandě a naslouchat 

dlouhé hodiny tichému zpěvu a kytaře od jejich ohně. Jindy zase bouře kytar a zpěvu 

dolehla z hospody až k naší chatě", píše ve své kreslené trampské mapě povodí Kačáku 

o atmosféře na osadě. (3) 

Po nástupu komunistů k moci v roce 1948 se trampové ze všech osad na Kačáku 

z okolí Podkozí nadále scházeli v hospodě U Skrčených v Dolním Podkozí. Rádi se 
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bavili, proto jednotlivé osady vymýšlely a pořádaly různé zábavy, jako např. 

mikulášskou a maškarní zábavu. (8) 

V padesátých letech činnost na osadě upadala. „Poslední pamětníci vymírali 

a s nimi i původní trampská tradice." Velkým zásahem byly i problémy 

s komunistickým režimem, který zakazoval pořádání potlachů a stavbu nových chat 

umožňoval jen lidem spřízněným s režimem. Protože takové chování bylo trampům 

cizí, těchto lidí se pak stranili. (29) 

V té době již málo chatařů jezdilo na osadu vlakem. „Na osadu se jezdívalo 

autobusem z Bílé Hory nebo ze Smíchova z ulice V lesíčku, odkud jezdil autobus 

k hospodě U Skrčených". Už se také začali objevovat první vlastníci automobilů. (8) 

V roce 1958 byla zavřena legendární hospoda U Skrčených v Dolní Podkozí, 

a tak osadníci chodili do Podkozí k Saidlerovům, do tzv. Chicaga. (8) 

V roce 1959 se vedle Beranovy chaty vykopalo nové osadní hřiště o rozměrech 

4x8 m. Vykopal ho spolu s kamarády Honzou Krausem a Ježkem Marko Čermák. 

„Jsem rád, že toto hřiště slouží dodnes a je dobře udržováno". (3) Hrál se volejbal 

a stolní tenis. (29) 

Rok 1960 znamenal velký rozmach stavařské činnosti v celé oblasti. Parcely 

a chaty vznikaly také na louce směrem od Podkozí ke Kačáku. V této době byly 

postaveny i chaty na skále nad Kačákem proti Batalionu. (8) Začaly se objevovat i do té 

doby málo se vyskytují ploty ohraničující jednotlivé chaty a pozemky. O tomto období 

se zmiňuje i Marko Čermák „ ... od počátku let šedesátých přibývalo v celé oblasti chat. 

Bohužel i v sousedství naší, takže jsem se přes nové ploty do lesa vůbec nedostal. K 

původním zálesáckým dřevěným chatkám však přibyly stovky moderních haciend, které 

splynuly v celá chatová městečka." (3) 

XI. přeborů trampských osad v lehké atletice, 7. Memoriálu Jardy Pilaře na hřišti 

pořádajícího Údolí oddechu v roce 1960 se zúčastnil osadník Vlastimil Fiala. Ve skoku 

dalekém dosáhl 7. místa výkonem 509 cm, ve skoku vysokém 5. místa výkonem 145 

cm. (8) 

11. září 1961 se konaly v Údolí oddechu lehkoatletické přebory osad. Z 36 

účastníků z 11 osad reprezentovalo osadu Starý potok 5 závodníků: Venda Fiala, 

Vlastimil Fiala, Jan Hradec, Petr Loskot a Mirek Prášil. V běhu na 100 m se umístil třetí 
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Vlastík Fiala časem 12,5 sec., 5. Venda Fiala (12,6) a 13. Petr Loskot (14,1). Ve vrhu 

koulí obsadil 12. místo Vlastík Fiala hodem dlouhým 7,51 m. Skok do dálky se nejlépe 

vydařil Vendovi Fialovi, který výkonem 497 cm obsadil 6. místo, desátý byl Vlastík 

Fiala skokem 473 cm. Druhého nej lepšího umístění dosáhl Jan Hradec v běhu na 400 m, 

kdy doběhl druhý v čase 67,0. Ani další borci se v této disciplíně neztratili - čtvrtý byl 

Mirek Prášil (70,0), 5. Vlastík Fiala (71,0), 6. Petr Loskot (72,0). Dále se soutěžilo ještě 

v hodu diskem, skoku vysokém, v chůzi na 5 km a běhu na 1500 m, který byl 

nejúspěšnější disciplínou závodníků Starého potoka. První příčku totiž obsadil Jan 

Hradec časem 5:10, třetí byl Petr Loskot (5:39), pátý Vlastimil Fiala (5:48) a konečně 

šestý Miroslav Prášil (6:00). V celkovém hodnocení získala osada Starý potok 2. cenu 

hned za mužstvem Údolí oddechu, což byl báječný výkon pro osadu, za kterou soutěžilo 

pouze pět členů. (8) 

Tento velký sportovní úspěch přiměl osadní mládež k obnovení skomírající 

osadní činnosti, která po padesátých letech takřka zanikla. 1. října 1961 byla proto 

mladými osadníky znovu obnovena činnost osady. Šerifem se stal sedmnáctiletý Jan 

Hradec a sportovním kapitánem Vlastík Fiala. Filuna Červenková ušila vlajku a založila 

osadní kroniku a byla 30. ledna 1962 na osadní schůzi konající se v Praze zvolena 

i jednatelem osady. Následující doba se nesla ve znamení především atletického 

zápolení v soutěžích pořádaných na Údolí oddechu. (8) 

9. září 1962 se konaly v Údolí oddechu XIII. lehkoatletické přebory osad, 

9. Memoriál Jardy Pilaře. Z 45 účastníků z 10 osad byla osada Starý potok zastoupena 

opět 5 startujícími (Venda Fiala, Vlastík Fiala, Honza Hradec, Zdeněk Kryzer a Mirek 

Prášil). Ti startovali v nových osadních dresech, které tvořilo černé tričko se zeleně 

obšitými žlutými nápisy OSP a modré tepláky. (29) Nej úspěšnějším závodníkem osady 

byl Zdeněk Kryzer, který v hodu koulí výkonem 9,39 m obsadil druhou příčku. Osada 

získala v celkovém hodnocení 5. místo za Údolím oddechu I., Novým Okrouhlém, 

Svazem plzeňských osad I a Batalionem. (8) 

15. září 1963 se konaly v Údolí oddechu XIV. lehkoatletické přebory osad, 10. 

Memoriál Jardy Pilaře. Ze 70 účastníků z 15 osad byla osada zastoupena 6 startujícími 

(Petr Loskot, Petr Martinovský, Zdeněk Kryzer, Baňka, Kroužil, Valenta). 

Nej úspěšnějším byl Baňka, který obsadil druhé místo ve skoku do dálky (625 cm) 
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a v hodu diskem (30,44 m), stejné místo získal Kroužil časem 56,7 sec. v běhu na 400m. 

Osada byla opět velmi úspěšná a obsadila 2. místo za Údolím oddechu I. (8) 

28. června 1964 se konal 8. Memoriál Franty Tůmy ve vrhu koulí na hřišti Údolí 

oddechu. Osadu Starý potok reprezentoval Zdeněk Kryzer, Petr Loskot a Jan Hradec. 

V celkovém umístění byl 6. Zdeněk Kryzer výkonem 9,53 m, 17. Petr Loskot výkonem 

7,80 m a 24. Honza Hradec hodem 5,84 m. V tříčlenných družstvech osada získala 

3. místo. (8) 

V neděli 13. září 1964 uspořádala osada Údolí oddechu XV. Přebory trampských 

osad v lehké atletice, 11. Memoriál Jardy Pilaře. Závodů se za slunného počasí 

zúčastnilo 51 startujících z 9 osad. Starý potok byl zastoupen pouze Zdeňkem 

Kryzerem, který nej lepšího umístění dosáhl výkonem 155 cm ve skoku do výšky. Díky 

jeho účasti obsadila osada 7. místo. (8) 

9. května 1965 se konal 21. Memoriál Gusty Zenkra ve vrhačském trojboji 

v Údolí oddechu. Za osadu startoval příchozí Petr Loskot, který se v trojboji umístil 

jako 12. výkonem v kouli 8,18 m, disku 20,93 m a oštěpu 26,45 m. (8) 

20. června 1965 se osada účastnila IX. ročníku Memoriálu Františka Tůmy ve 

vrhu koulí, který pořádala opět osada Údolí oddechu. Po méně kvalitních výkonech 

obsadilo tříčlenné osadní družstvo konečné páté místo. (8) 

12. září 1965 se konaly XVI. Přebory trampských osad v lehké atletice jako 12. 

Memoriál Jardy Pilaře na Údolí oddechu. Zúčastnilo se 68 startujících z 9 osad. Osadu 

zastupovali: Zdeněk Kryzer, Lukeš, Říha, Jihlavec. Nejlepšího umístění docílil Jihlavec 

8. místem v hodu diskem výkonem 24,56 m. (8) 

16. června 1966 se konal 10. Memoriál Franty Tůmy ve vrhu koulí v Údolí 

oddechu, na kterém za osadu startoval pouze Zdeněk Kryzer. Výkonem 9,27 m získal 

6. místo z 29 startujících. (8) 

11. září 1966 se konaly XVII. Přebory trampských osad v lehké atletice, 

13. Memoriál Jardy Pilaře v Údolí oddechu. Zúčastnilo se 46 startujících ze 7 osad. 

Osadu zastupoval - jako obvykle - pouze Zdeněk Kryzer. Nejlépe hodil oštěpem 

a získal tak druhé místo po výkonu 41,36 m. V konečném pořadí se Starý potok umístil 

na 8. místě. (8) 

30. června 1968 se konal XII. Memoriál Franty Tůmy ve vrhu koulí, který 

pořádala osada Údolí oddechu. V soutěži tříčlenných družstev získal Starý potok 

4.místo. (8) 
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10. května 1969 se konal 25. Memoriál Gusty Zenkra ve vrhačském trojboji 

v Údolí oddechu. Za osadu se jako příchozí zúčastnili a umístili na 4. místě Vlastík 

Fiala (koule 7,83 m, disk 18,96 m, oštěp 29,26 m) a na 5. místě Petr Loskot (koule 7,88 

m, disk 18,07 m, oštěp 16,81 m). Součástí trojboje byl 1. Memoriál Bogana Wolfa 

v hodu diskem za účasti 31 závodníků, kde se umístili 22. Vlastík Fiala hodem 18,96 m 

a 25. Petr Loskot hodem 18,07 m. (8) 

14. září 1969 se konaly XX. Přebory trampských osad v lehké atletice, 

16. Memoriál Jardy Pilaře. Zúčastnilo se 33 startujících ze 7 osad. Za osadu startovali 

Zdeněk Kryzer (nejlépe pátý ve vrhu koulí hodem 9,21 m) a Petr Loskot (nejlépe osmý 

v hodu diskem výkonem 22,71 m). V celkovém umístění osad získal Starý potok 6. - 7. 

místo spolu s osadou White star. (8) 

13. září 1970 se konaly XXI. Přebory trampských osad v lehké atletice, 17. 

Memoriál Jardy Pilaře. Zúčastnilo se jich 34 startujících z 5 osad. Osadu reprezentovali: 

Petr Loskot, Vlastík Fiala, Tonda Pokorný a Jan Hradec a umístili se v konečném 

hodnocení na posledním místě. (8) 

27. června 1971 se konal 15. Memoriál Franty Tůmy ve vrhu koulí v Údolí 

Oddechu. Zúčastnilo se ho 26 závodníků. Starý potok reprezentovali Vlastík Fiala, 

Milan Fuchs a Honza Hradec. V tříčlenných družstvech se osada umístila opět na 

posledním 6. místě. (8) 

11. září 1971 se konaly XXII. Přebory trampských osad v lehké atletice, 18. 

Memoriál Jardy Pilaře. Zúčastnilo se 43 startujících z 10 osad. Za osadu startovali: 

Vlastík Fiala, Petr Loskot, Franta Kaňka, Honza Vodička - Saper a Tonda Pokorný. 

Nej lepších výkonů dosahoval Petr Loskot (například pátý v chůzi na 5km časem 

40:43,6). Osada v konečném pořadí získala 8. místo. 

25. června 1972 se konal 16. Memoriál Franty Tůmy ve vrhu koulí v Údolí 

oddechu, kterého se zúčastnilo 35 startujících. Za Starý potok se zúčastnili a umístili na 

16. místě Petr Loskot hodem 8,04 m, 31. místě Vlastík Fiala (6,63 m) a 35. místem 

Antonín Pokorný (5,37 m). V soutěži tříčlenných družstev osad se osada dostala na 

7. místo. (8) 

22. června 1973 se konal 17. Memoriál Franty Tůmy ve vrhu koulí v Údolí 

oddechu. Zúčastnilo se 32 startujících a 7 veteránů. Za osadu Starý potok startovali Jan 

Hradec (29. výkonem 6,53 m) a Vlastík Fiala (30. výkonem 6,51 m). 
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I když se osadníci, jak je patrno z výsledků, často zúčastňovali různých 

sportovních zápolení, přesto osada opět nežila moc velkou činností. Rok 1974 byl 

dalším zlomem, který měl osadu přivést k její bývalé slávě. Byla provedena volba 

nového osadního výboru. Šerifem se stal Jan Hradec, sportovními kapitány Vlastík Fiala 

a Milan Fuchs, kronikářem Milan Fuchs a jednatelem Danka Decastelová. Dalšími 

členy výboru byli Mirek Košík a Vlasta Zicha. (8) 

2. března 1974 osada uspořádala I. turnaj ve stolním tenisu jako Memoriál 

Rudolfa Pokorného, jednoho ze zakladatelů osady. Zúčastnilo se ho 33 hráčů. V turnaji 

zvítězil Ladislav Horák z osady Rovinka, 2. místo obsadil Jiří Vedral z Údolí oddechu 

a 3. místo Josef Holeček, také z Údolí oddechu. V družstvech zvítězilo Údolí oddechu. 

Za osadu Starý potok se nejlépe umístil Zdeněk Decastelo na 6. místě. Bylo ujednáno, 

že se tento turnaj bude každoročně konat vždy první neděli v březnu a soutěžit se bude 

o putovní pohár. (8) 

1.června 1974 se konal Dětský den, sportovní odpoledne pro mládež. Zúčastnilo 

se ho 60 dětí, které byly podle věku rozděleny do tří kategorií a v nich soutěžily 

v různých disciplínách. Zúčastnit se mohly všechny děti samozřejmě zdarma, ceny byly 

zakoupeny z fondu osady. Kategorie byly tyto: 

I. kategorie - děti do 6 let - hod míčem na plechovky, závod na tříkolkách a běh po 

čtyřech. 

II. kategorie - děti od 6 do 10 let - hod míčem na plechovky, běh na 600 m a skoky 

v pytlích. 

III. kategorie od 10 do 14 let - střelba ze vzduchovky, terénní běh a vrh koulí. (8) 

22. června 1974 pořádala osada Údolí oddechu 18. Memoriál Franty Tůmy ve 

vrhu koulí. Celkově se zúčastnilo 52 startujících. Osada postavila dvě tříčlenná 

družstva: Starý potok I: Petr Loskot, Vlastík Fiala a Zdeněk Decastelo a Starý potok II: 

Milan Fuchs, Honza Hradec a Míla Žitný - Baryk. V konečném hodnocení tříčlenných 

osadních družstev se Starý potok I umístil na 4. místě a Starý potok II na 7. místě. (8) 

6. července 1974 pořádala osada Starý potok 3. ročník Běhu kamarádství. Počasí 

se sice nevydařilo, byla zima a pršelo, ale přesto se běhu zúčastnily tyto osady: 

Rovinka, Batalion, Dědkův vrch, Údolí oddechu, White star, Červený mlýn a Starý 

potok. Na startu se sešlo 36 účastníků. Vítězem běhu byl Špergl z Údolí oddechu, 

nej lepší družstvo z Údolí oddechu a nej lepší žena Tonča Loskotová (ročník 1916), od 
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které to byl nevídaný výkon. Za osadu Starý potok běžel nejlépe Milan Fuchs, který 

doběhl na 5. místě. V soutěži družstev skončila osada na 4. místě. (8) 

27. července 1974 pořádala osada Rovinka II. ročník turnaje v odbíjené šestic. 

Zúčastnilo se ho 10 družstev. V tomto turnaji skončila osada Starý potok na posledním 

místě. Družstvo Starého potoka tvořili: Miroslav Košík, Petr Loskot, František Doležal, 

P. Lhoták, Danka Decastelová, Míla Žitný a náhradník Nohejl. (8) 

7. září 1974 se konaly XXV. Přebory trampských osad v lehké atletice, 21. 

Memoriál Jardy Pilaře. Zúčastnilo se 53 startujících z 11 osad. Osadu reprezentovali 

Petr Loskot, Zdeněk Decastelo a Jan Tesárek. Nesoutěžili však jako osadní družstvo. 

Nejlepšího výsledku dosáhl Jan Tesárek v chůzi na 5 km, která se zároveň konala jako 

8. Memoriál Otty Blocha. Obsadil deváté místo časem 33 min. (8) 

V roce 1975 pořádala osada II. ročník turnaje ve stolním tenise, 2. Memoriál 

Rudly Pokorného za účasti 38 závodníků. Zvítězil Mikeš, druhý byl Vedral a třetí se 

umístil Holeček, všichni z Údolí oddechu. (8) 

Počátkem léta se konala brigáda na osadním hřišti. Jak hlásá osadní kronika, 

„nálada a chuť do vybudování „stadionu" s názvem STARÝ POTOK byla veliká." (8) 

V červnu 1975 pořádala osada II. ročník sportovních her mládeže za účasti 26 

dětí. Účastníci byli rozděleni do tří věkových kategorií. Děti předškolního věku 

závodily v hodu míčkem, v běhu po čtyřech a skoku po jedné noze. Starší děti ( 6 - 9 let) 

absolvovaly disciplíny: běh na 60 m, hod míčkem a závod v pytli. Nejstarší ve věku 10-

15 let zápolily ve vrhu koulí a střelbě ze vzduchovky. V těchto soutěžích se nikdo 

z nejmladší generace Starého potoka výrazně neprosadil. Jak poznamenává autorka 

osadní kroniky, „zřejmě si vzaly příklad ze starších členů osady". (8) 

21. června 1975 se konal 19. Memoriál Franty Tůmy ve vrhu koulí. Zúčastnilo 

se 43 startujících z 10 osad ve třech kategoriích. Starý potok se zúčastnil jedním 

družstvem, které tvořili Jan Hradec, Milan Fuchs a Zdeněk Decastelo. Nejúspěšnější byl 

na pátém místě Zdeněk Decastelo hodem 7,22 m. V soutěži tříčlenných družstev 

obsadila osada 8. místo. (8) 

28. června 1975 pořádala 4. ročník Běhu kamarádství osada Údolí oddechu. I 

přes nepřízeň počasí se sešel rekordní počet 75 závodníků několika generací. Za Starý 

potok se zúčastnili a získali 23. místo Jan Hradec a 32. místo Tonča Loskotová 

(v kategorii žen se umístila na 4. místě). (8) 
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Nohejbalového turnaje, který pořádala osada Mirodol se osada zúčastnila jedním 

družstvem ve složení Míla Žitný, Milan Fuchs a Vlastík Fiala. Družstvo získalo 

v turnaji 7. místo. 

Turnaje odbíjené dvojic, kterou pořádala osada Údolí oddechu se za Starý potok 

zúčastnila Danka Decastelová a Vlastík Fiala a umístili se na 12. místě. (8) 

V březnu 1976 uspořádala osada již III. ročník Memoriálu Rudolfa Pokorného 

ve stolním tenise. Jedná o jediný pravidelně pořádaný turnaj v ping-pongu a zároveň 

jeho březnový termín zahajuje sportovní sezonu v osadách na Kačáku. (28) Zúčastnilo 

se ho celkem 37 soutěžících. 1. místo získal Mikeš, 2. místo Vedral (oba z Údolí 

oddechu) a 3. místo Horák z Rovinek. (8) 

19. června 1976 se konal 20. Memoriál Franty Tůmy ve vrhu koulí. Zúčastnilo 

se ho 46 startujících z 10 osad ve 3 kategoriích. Za osadu se zúčastnil Petr Loskot, 

Venda Fiala, Milan Fuchs, Zdeněk Decastelo, Jan Hradec. Nejzdarilejšího umístění 

dosáhl v kategorii do 60 let čtvrtý Zdeněk Decastelo výkonem 7,58 m. V hodnocení 

tříčlenných družstev obsadila osada deváté, předposlední místo. (8) 

19. června 1976 byl uspořádán 20. Lehkoatletický pětiboj žen v Údolí oddechu. 

Tato soutěž probíhala od roku 1936 až do roku 1957. Obnoveného ročníku se zúčastnilo 

22 závodnic z osad: White star, Mirodol, Starý potok a Údolí oddechu. Za Starý potok 

startovala Danka Decastelová. Ve vrhu koulí získala 1. místo výkonem 6,98 m, ve 

skoku dalekém 5. místo výkonem 3,54 m a ve skoku vysokém 2. - 4. místo skokem 120 

cm. V celkovém hodnocení tak získala 6. místo. (8) 

26. června 1976 pořádala 5. Běh kamarádství osada White star. Sešlo se 156 

startujících. Starý potok se umístil v počtu účastníků na 6. místě. Za osadu startovali: 

Jan Hradec, Milan Fuchs, Remeš, Tonda Krásný st., Zdeněk Decastelo, Mirek Ježek, 

Tonda Pokorný, Tonča Loskotová a Danka Decastelová. (8) 

3. července 1976 se konal na osadě Dětský den za účasti 39 dětí rozdělených do 

tri věkových kategorií. Soutěžilo se v hodu na plechovky, běhu po čtyřech, běhu na 60 

m, ve vrhu koulí, přespolním běhu, střelbě ze vzduchovky a skákání v pytlích. (8) 

Dětský den se vydařil a sklidil velký úspěch u dětí i dospělých. (28) 

V březnu roku 1977 pořádala osada IV. Memoriál Rudly Pokorného ve stolním 

tenise v sále restaurace v Podkozí. Zúčastnilo se 26 startujících a zvítězil L. Horák 

z Údolí oddechu, druhé místo obsadil Bišický a třetí byl J. Holeček, rovněž z Údolí 

oddechu.(8) 
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Na začátku roku osada pořádala tradiční turnaj ve stolním tenise a v létě akci po 

nej menší - Dětský den. (26) 

V úterý 4. dubna 1978 zemřel po delší nemoci zakládající člen osady Zdeněk 

Loskot ve věku 64 let. Na jeho poslední cestě ho členové osady doprovodili 

v krematoriu v Motole. (8) 

16. června 1979 se konal 23. Memoriál Franty Tůmy ve vrhu koulí v Údolí 

oddechu. Osadu reprezentoval Milan Fuchs, který skončil na posledním 7. místě 

v kategorii 3 6 - 6 0 let výkonem 6,40 m. 

27. června 1981 pořádala 10. ročník Běhu kamarádství osada Dědkův vrch. 

Stáňa Hradcová z osady Starý potok získala 1. místo v kategorii děvčat 10-15 let. 

26. června 1982 pořádala 11. ročník Běhu kamarádství osada Rovinka, na který 

se přihlásilo 258 startujících, z toho 229 běžců. Ze Starého potoka se přihlásilo k běhu 

17 soutěžících. (8) 

25. června 1983 pořádala 12. ročník Běhu kamarádství osada Údolí oddechu. 

Starý potok obdržel 9. cenu za účast osad. 

V neděli 14. srpna 1983 se konal 9. atletický čtyřboj mládeže v Údolí oddechu 

za účasti 97 dětí. Osadu Starý potok reprezentovala v kategorii dívek 7 a 8 let Jana 

Bartošová a získala v ní 1. místo se ziskem 160 bodů. (8) 

30. června 1984 pořádala 13. ročník Běhu kamarádství osada White star. Na start 

se vydalo 139 běžců, z toho 1 vzdal, 8 bylo příchozích. Osadu Starý potok 

reprezentovalo 11 startujících (8 mužů a 3 ženy) a obsadila v účasti 6. místo. (8) 

30. června 1985 pořádala osada 14. ročník Běhu kamarádství. Na start se vydalo 

170 běžců, z toho 9 startujících reprezentovalo osadu a ta obsadila v účasti poslední 

místo. 

15. ročník Běhu kamarádství pořádala osada Mirodol. Staiý potok získal 8. cenu 

v účasti osad. Honzík Hradec získal 1. cenu v kategorii chlapců od 10 - 14 let. (8) 

30. června 1990 pořádala 19. ročník Běhu kamarádství osada Rovinka, kterého 

se zúčastnilo 164 startujících a 2 rodinná družstva. Z osady Starý potok se přihlásilo 

k běhu 12 soutěžících. Asi nejlepšího umístění dosáhl na 15. - 16. místě Petr Svoboda 

s časem 0:41:08. V kategorii muži 15-35 let mu patřilo 6. - 7. místo. (8) 

27. června 1992 pořádala osada Starý potok 21. ročník Běhu kamarádství, na 

který se přihlásilo 187 startujících. V celkovém počtu účastníků byla nejvíce zastoupena 
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osada Údolí oddechu 27 členy, před osadou Rujana s 26 členy a osadou Starý potok s 25 

členy. Krásný výsledek zaznamenala pro osadu Ivana Vendlová, která s časem 0:55:09 

v kategorii ženy 15-35 let doběhla na 2.místě. Ani další ženy z osady se v této kategorii 

neztratily. Na 5. místě se umístila Jana Bartošová, na 8. místě Jitka Fialová. Úspěch si 

osada připsala i v kategorii rodinných družstev, kde rodina Hradcova vybojovala časem 

1:10:20 první místo. (8) 

22. června 1995 pořádala 24. ročník Běhu kamarádství osada Mirodol. Přihlásilo 

se 106 startujících a 2 rodinná družstva. Za Starý potok běželo 14 soutěžících a 2 

členové pomohli jako pořadatelé. Z osady si nejlépe vedl na 11. místě Petr Šturma, 

který v kategorii chlapci 10-14 let zvítězil. Osada zároveň znovu získala prvenství 

v kategorii rodinných družstev díky rodině Hradcových. V pořadí osadních družstev se 

osada umístila na 6. místě. (8) 

22. června 1996 pořádala osada Batalion 25. ročník Běhu kamarádství, na který 

se přihlásilo 69 startujících. Z osady Starý potok se přihlásilo k běhu 7 soutěžících 

a 2 její členové vypomohli Batalionu jako pořadatelé. V kategorii chlapci 10-15 let 

získali pro osadu první dvě místa Petr Šturma a David Doležal. (8) 

11. srpna 1996 se konal 20. Atletický čtyřboj mládeže v Údolí oddechu za účasti 

49 dětí. Mezi nejhodnotnější výkony byl zapsán skok do dálky Martina Bukáčka (226 

cm) z osady Starý potok. (8) 

28. června 1997 pořádala osada Červený mlýn 26. ročník Běhu kamarádství. 

Přihlásilo se 106 startujících. Osada se zúčastnila 5 členy, nejlépe závod dokončil 

a osmém místě Petr Svoboda časem 0:39:34. (8) 

27. ročník Běhu kamarádství pořádala v roce 1998 osada Rujana. Celkový počet 

účastníků byl 106, cílem v úmorném vedru prošlo 97 startujících. Osada se zúčastnila 

počtem 6 běžců a to velmi úspěšně. Celkově 10. Petr Svoboda starší obsadil v kategorii 

mužů 15-35 let 2. místo, celkově 16. Jitka Fialová zaběhla časem 0:58:25 nejlepší 

osadní ženský čas a byla první v kategorii žen od 15 - 35 let a celkově 29. Petr Svoboda 

se umístil jako 1. v kategorii chlapců do 5 - 9 let. V kategorii tříčlenných osadních 

družstev se umístila osada na 4. místě za družstvy Rujany, Červeného mlýna a White 

stáru. (8) 

21.srpna 1999 pořádala osada potlach. A že s jeho průběhem nebyli osadníci 

moc spokojeni, ukazuje následující citace z kroniky: „V posledních letech dochází při 
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potlachu k nepříjemným situacím. Objevují se neznámí přivandrovalci z okolí, které 

nikdo nezná a nechovají se tak, jak by se jako trampové měli na potlachu chovat. 

Obsazují lavičky, takže pořádající osadníci si nemají na co sednout, často je i problém 

uhájit sezení pro muziku. Stoupají si před muzikanty zády k ohni, takže často není ani 

pořádně muziku slyšet. Pulty, kde se prodávají nápoje, jsou obsypány lidmi jak na 

Matějské pouti a halas od nich přehlušuje veškeré dění. Děti zůstávají u ohně dlouho do 

noci, zatímco se přiopilí rodiče hlučně baví bez ohledu na ostatní. Potlachy na Starém 

Potoce už nejsou to co bývaly" (8). 

24. června 1999 pořádala 29. ročník Běhu kamarádství osada Rovinka 

a přihlásilo se 136 startujících. Ze Starého potoka se přihlásilo k běhu 9 soutěžících. 

1. místo vybojoval pro osadu v kategorii muži 5-9 let Marek Horáček. Hradcovi opět 

obsadili 1. místo v kategorii rodinných družstev. V pořadí osadních družstev se umístila 

osada na 7. místě. (8) 

30. června 2001 se konal 30. ročník Běhu kamarádství, který pořádala osada 

Starý potok. Celkově se ho zúčastnilo 143 běžců. Osada kromě pořádajících členů 

vyslala do boje sedm svých členů. Úspěchy osada získala především v dětských 

kategoriích. (8) 

25. srpna 2001 pořádala osada svůj každoroční po tlach.. Před začátkem potlachu 

Filoména Jičínská poučila děti, jak se mají chovat u osadního ohně. Děti se chovaly 

vzorně a čtyři z nich zapálily slavnostně osadní oheň. Dospělí se však už tak dobře 

nechovali. V pozdních nočních hodinách musel šerif osady Jan Hradec zábavu přerušit 

a razantně upozornit na chování u ohně. 

O problematickém uplatňování trampských tradic a rituálů v dnešní době 

vypovídá následující úryvek z osadní kroniky: „17. srpna 2002 se na osadě rozvinula 

debata, zda letos pořádat tradiční potlach či ne. Někteří osadníci odmítají dál 

připravovat všechno potřebné ve stylu v jakém se potlach v posledních letech rozvíjí. 

Organizace potlachu se zúčastňují stále stejní lidé. Jsou i tací, kteří po žádosti 

o spolupráci odmítnou. Pak přijdou, posadí se na lavičku a ani se nezastydí. Z mladých 

se zapojují pouze někteří, další jako by neměli ruce. Klidně se nechávají obsluhovat 

osadníky a osadnicemi věku svých rodičů." 

„Na potlach přicházejí úplně cizí lidé, které nikdo nezná. Nechovají se tak, jak 

by se na potlachu měli chovat a dělají jen rámus, takže není ani slyšet muziku. 
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Z potlachu se stává matějská pouť, kam se spousta lidí přichází levně opít. Spousta 

nezvaných přivandrovalců ani nerespektuje obřad zapalování ohně a vztyčení vlajky. Při 

trampské hymně se baví a děti se mezi sebou honí. Rodiče je neokřiknou a nechávají je 

u ohně dlouho do noci. Tito přivandroválci nerespektují ani soukromé vlastnictví 

a usazují se s alkoholem i v těsném sousedství chat, které nemají ploty, ničí stromky 

a okolí chat. Opravdu pozvaní kamarádi znechuceně odcházejí, nebo raději vůbec 

nepřijdou. Potlach přestává být potěšením a stává se černou můrou. Členové osady tudíž 

docházejí k názoru, že letos by bylo lepší potlach buď nepořádat, nebo oznámit, že se 

nekoná a dělat si jej pouze pro členy osady a pro zvané." (8) 

Myšlenky současných trampů se od myšlenek a skutků zakladatelů trampingu 

výrazně odlišují, nejedná se již o čistokrevný tramping. (29) 

Další citace z kroniky ukazuje, jak moc se změnil život na osadě právě od dob 

průkopníků trampingu: 

„Naskýtá se dnes i otázka, kdo vlastně je členem osady. Dokud se platily 

příspěvky, bylo to jasné. V současné situaci není přehled o tom, kdo by členem osady 

měl být a kdo ne. Původně osadu tvořilo seskupení chat - kamarádů, kteří chtěli 

společně trávit čas a skutečnými kamarády byli. Postupem let však se zbytky louky 

a pastviny rozparcelovaly, přišli „zahrádkáři", kteří si chaty oplotili, žijí si na svém 

písečku a mnohdy škodí ostatním. Vyhazují odpadky do lesa či na konce cest, psi vodí 

věnčit na neoplocená místa a na cesty, které jsou vlastně soukromým majetkem 

jednotlivých chatařů. Některé chaty změnili majitele i vícekrát a ne všichni se chovají 

jako praví osadníci. Osada už není osadou v pravém slova smyslu, ale jen názvem pro 

pár nadšenců, kteří jsou ještě ochotni i za těchto svízelných podmínek udržovat nějaké 

bývalé tradice" (8). 

Osadní potlach se nakonec 24. srpna 2002 pořádal. Oheň zapalovali Monika 

Kaňková a Michal Bukáček, nejmladší z osady, kteří byli schopni udržet pochodeň. 

Bohužel zkušenosti z minulých let s neukázněnými účastníky se znovu opakovaly. 

Na podzim roku 2002 zemřel ve věku 82 let Ruda Kočka, který byl jedním ze 

zakládajících členů osady. Další ze zakladatelů, Antonín Koníček, zemřel ve věku 83 let 

24. března 2003. Také Miroslav Košík zemřel 13. ledna 2004. (8) Staří trampští bardi 

odcházejí. 
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7.3. Osady vzniklé po 2. světové válce 
v 

7.3.1. Červený mlýn 

V roce 1954 byla v bezprostřední blízkosti potoka Kačáku založena trampská 

osada Červený mlýn. Své jméno získala podle blízkého, již nefungujícího mlýna. 

Mlynářskou minulost tohoto místa ale připomíná znak osady se stavením a mlýnským 

kolem, objevující se na osadním dresu či na vlajce, která dříve každé ráno stoupala na 

osadní stožár. 

Jednu z prvních chat nedaleko místa budoucí osady vybudoval Vladimír Ryšavý. 

Další chaty si u potoka v roce 1954 začali stavět Alois Jupa, Ada Bába, Václav Hejma, 

František Kac, Miloslav Toman, Vilém Chustina, Miloslav Charvát a Stanislav 

Bělohlávek, většinou kladenští osadníci. Do roku 1966 se rozrostl počet chat i osadníků 

až na počet okolo 25. 

Ve stejném roce se na popud Aloise Jupy, prvního šerifa, objevilo i osadní 

hřiště. Osada byla v době svého vzniku velmi činná, a tak se hřiště stalo dějištěm mnoha 

sportovních a kulturních událostí. Osadní chatu ale osada nikdy neměla a stejně tak 

nikdy neexistovala její kronika. 

Okamžitě po vzniku osady se začal hrát nohejbal, ve kterém vynikali především 

Bělohlávek, Jupa, Hejma, Charvát a Lenda Braun. „Díky častým zápasům bylo hřiště 

ušlapané jako mlat", říká Ladislav Tlustý, který jezdí na osadu od dětství. (37) Osada 

pořádala také nohejbalové turnaje - turnaj trojic, turnaj žáků a turnaj Old boys - starých 

pánů. Volejbal se hrál jen výjimečně, ale zato se objevovala atletika - osadníci se 

především zúčastňovali atletických soutěží pořádaných na Údolí oddechu. 

Především pro děti z osady pořádal na přelomu 50. a 60. let František Kac a další 

rodiče atletické soutěže (např. sprint, skok do dálky), hrála se košíková i tenis. Jinou 

aktivitou pro děti bylo hraní divadla režírované paní Šeflovou. „Na jejich představení 

chodilo tolik lidí, že osadní hřiště bylo úplně zaplněné". (37) 

Na začátku 70. let došlo k elektrifikaci osady. To mělo za následek úpadek 

společenského života. V chatách se objevily televizory a společné večerní ohně 

postupně přicházely o své účastníky. Také se začaly oplocovat jednotlivé pozemky 
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a díky nim došlo k dalšímu odcizení jednotlivých kamarádů. V současnosti je bez plotu 

už jen posledních pět chat na původním místě u potoka. 

V roce 1976 uspořádala osada dva nohejbalové turnaje - turnaj dvojic a turnaj 

dětský. (28) Stejně tak tomu bylo v roce 1977, kdy se na osadě konaly opět dva 

nohejbalové turnaje - turnaj mužů Old boys a turnaj mládeže. (5) 

Rok 1978 byl ve znamení dalších nohejbalových turnajů, které byly tentokrát 

uspořádány tři - turnaj trojic, Old boys a žáků. (26) 

Počet osadníků se rozrostl během 70. let, kdy si začali stavět nové chaty na 

kopečku nad potokem noví osadníci z Prahy. Díky těmto nových chatám začala osada 

bezprostředně sousedit s osadou Dědkův vrch. 

Mezi novými a starými osadníky však došlo k rozepřím a výsledkem bylo, že 

osadní činnost přešla do těchto nových chat. Problémem mohlo být i to, že noví 

osadníci měli s původní trampskou myšlenkou už málo společného. Šerifem se stal 

Jaroš. Noví osadníci si po neoprávněných stížnostech na neregulérnost původního 

osadního hřiště zřídili hřiště nové. To je ale umístěno blízko potoka, takže se tu často 

objevuje bahno. Jeho vysoký písčitý podklad se také moc neosvědčil, a i proto je hřiště 

využíváno jen zřídka. Staré hřiště zaniklo a bylo rozparcelováno. 

Poprvé připadlo pořádání Běhu kamarádství na osadu 28. června 1980 a jednalo 

se o jeho 9. ročník. Celkově se ho zúčastnilo 213 startujících. Zvítězil Josef Kozelka 

z Údolí oddechu a v soutěži tříčlenných družstev zvítězilo opět Údolí oddechu. 

Díky určité provázanosti osady s atletickým klubem Maratón Kladno se osada 

může chlubit množstvím úspěchů v několika přespolních trampských bězích. Jednak to 

byl, až do jeho zrušení v roce 1996, Memoriál Pedra Muchy pořádaný osadou Údolí 

děsu v chráněné krajinné oblasti Koda na Berounce, kde pro osadu získával výborná 

umístění Ladislav Tlustý. Dále se jedná především o místní Běh kamarádství 

a Memoriál Huberta Šuláka v Údolí oddechu. 

V Běhu kamarádství dosáhli běžci z Červeného mlýna celkově prvních míst 

následovně: Kvido Hartman (1986, 1987, 1990, 1991), Z. Zámiš (1988), Jan Tlustý 

(1989, 2002), J. Poduška (1994), František Tůma (1995, 1996, 1997, 2003), Ladislav 

Tlustý (2000), Jan Wimmer (2001), Jiří Pucholt (2004). Ladislav Tiustý doběhl 

i dvakrát na druhém místě (1992, 1995) a dvakrát na třetím (1996, 2001). 

73 



Tyto výsledky předznamenaly úspěchy v kategorii tříčlenných družstev ve 

stejném závodě, kdy osada získala první místo v letech 1986 (Hartman, Pliml, Tlustý), 

1988 (Zámiš, Tlustý L, Chabr), 1989 (Tlustý J„ Tlustý L„ Chabr), 1995 (Tůma, Tlustý 

L., Ludmila), 1996 (Tůma, Tlustý L., Ludmila), 1997 (Tůma, Tlustý L., Ludmila) 

a 2005 (Pucholt, Růžička, Ludmila). (8) 

17. ročník Běhu kamarádství pořádala osada 25. června 1988 a počet 

zúčastněných byl opět velmi vysoký - běželo 202 závodníků (124 mužů a 78 žen). 

Zvítězil zástupce pořádající osady Z. Zámiš a vítězství připadlo na osadu i v tříčlenných 

týmech. V soutěži rodinných týmů zvítězilo Údolí oddechu díky rodině Prorokových, 

nej větší účastí se mohlo chlubit opět Údolí oddechu. 

Zatím poslední ročník Běhu kamarádství, který mohla pořádat osada Červený 

mlýn, byl jeho 26. ročník, konající se 28. června 1997. Tento ročník byl pro osadu 

velmi úspěšný, neboť obsadila první příčky ve všech kategoriích. Zvítězil František 

Tůma před Zdeňkem Lukešem, třetí byl opět osadník Červeného mlýna Ladislav Tlustý. 

Osada dále získala první místo v soutěži tříčlenných týmů a byla ve startovním poli, 

které dosahovalo počtu 126 závodníků (70 mužů a 36 žen) zastoupeno nejpočetněji - 48 

členy. 

V jubilejním 30. ročníku Běhu kamarádství pořádaného osadou Starý potok 

v roce 2001 byla osada zastoupena 14 osadníky v celkovém počtu 143 účastníků. Díky 

Janu Vimrovi a Ladislavu Tlustému získala celkově druhé a třetí místo a zároveň druhé 

místo v soutěži tříčlenných družstev (Vimr, Tlustý, Strachota). (8) 

Když se Petr Behemský z Údolí oddechu v roce 2001 rozhodl nepořádat kvůli 

klesajícímu zájmu závodníků Memoriál Huberta Šuláka, byl to právě Ladislav Tlustý 

z Červeného mlýna, kdo se nabídl, že bude v tradici běhu pokračovat. Nad během 

převzal záštitu oddíl Maratón Kladno. Běh se pořádá vždy 1. května a každoročně se ho 

zúčastňuje okolo 50 závodníků. 

V současnosti je šerifem osady Luděk Pešek. Centrum života osady zůstalo 

v novějších chatách na kopečku nad potokem, i když aktivita osady už není zdaleka 

taková, jako tomu bylo v minulosti. Starší osadníci se občas scházejí u společných 

ohňů a osada se podílí na organizaci Běhu kamarádství. Děti osadníků ale na chaty jezdí 

málo a mezi sebou se už moc nebaví. 
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7.3.2. Dědkův vrch 

První chaty v místech, ve kterých o mnoho let později vznikla trampská osada 

Dědkův vrch, byly postaveny už ve 30. letech 20. století. Místo, kde byly postaveny, se 

dodnes nazývá V lesíku. Stála tu například chata pana Podhorského a Františka 

Stuchlého. Ti se spolu s kamarády po okupaci země německou armádou zapojili do 

odboje a na chatě vznikla partyzánská buňka. Její činnost byla ale Němci odhalena a ti 

její členy odvlekli do koncentračního tábora. Na památku jejich činnosti byl u jedné 

z prvních zdejších chat odhalen pomníček. (40) 

Další chaty začaly přibývat k těm, které už stály V lesíku, od 50. let. To vedlo 

k založení osady v roce 1954. Osada měla brzy okolo padesáti členů. 

Na osadě bylo vybudováno hřiště a brzy jej ovládl zde velmi oblíbený a dobře 

hraný nohejbal. Když se tu hrál nohejbalový turnaj, říkalo se, že se hraje „neoficiální 

mistrovství světa". Na osadě totiž měli chaty extraligoví hráči a na jejich pozvání se 

sem sjížděli hráči z celé republiky. I mimo turnaje se zde hrál volejbal celé dny, na hřišti 

se střídali mladší se staršími osadníky. (40) 

Významným šerifem Dědkova vrchu byl Jaroslav Ulc. Na jeho popud vznikl 

v roce 1972 dnes již tradiční a stále oblíbený Běh kamarádství. Osada tak pořádala 

1. července 1972 jeho první ročník. Na něm ve všech hodnocených kategoriích zvítězila 

osada White star. 

Další, jubilejní 10. ročník, pořádala osada 27. června 1981 a na start přišlo 260 

závodníků. Dne 29. června 1991 byl na osadě odstartován 20. ročník, který si přišlo 

zaběhnout či obejít 140 startujících. Zvítězil Kvido Hartman z Červeného mlýna. 

Naposledy osada pořádala běh v roce 1999 s účastí 120 běžců. (8) 

V roce 1976 „uspořádala osada nohejbalový turnaj dvojic za účasti 26 hráčů, což 

je dosud nejsilnější obsazení turnaje. Projevila se nutnost ještě jednoho hřiště a hrací 

plán na dva dny. 

Druhou akcí tohoto roku byl turnaj nohejbalových nadějí. „Na této akci je radostné, že 

mladí osadníci celý turnaj sami připravili, včetně cen a propagace. Je potěšitelné 

konstatovat, že konečně je tato forma organizace chápána i v ostatních osadách, aby byl 

zajištěn růst mladých hráčů". Díky kolizi termínů nebyl na osadě uspořádán tradiční 
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nohejbalový turnaj Old boys - Memoriál Pepy Lošťáka. Ten byl ale odehrán 

v náhradním termínu v roce 1977. (28) 

V roce 1977 osada uspořádala nohejbalový turnaj dvojic - Memoriál K. Hůly, 

nohejbalový turnaj Old boys - Memoriál J. Lošťáka, turnaj nohejbalových nadějí, Den 

dětí a osadní Kanadský ětyřboj. Pro nepřízeň počasí bylo upuštěno od pořádání táboráku 

spojeného se soutěží o nejkrásnější trampskou písničku. (5) 

Obrázek 9 - Příležitostné vlaječky jednotlivých osad sloužící jako upomínkový předmět při různých 
sportovních ěi kulturních událostech. 

Po Jaroslavu Ulcovi se stal šerifem Milan Horn. Jeho ve funkci vystřídal Josef Pražský. 

V té době už začala činnost osady pomalu slábnout. Ale hrál se stále oblíbený nohejbal 

a také se na louce mezi chatami pořádal turnaj v malé kopané, který byl vždy ozdoben 

velkou účastí. 

V současnosti už osada vlastně nefunguje, i když v termínové listině jsou ještě 

dvě akce pořádané osadou uvedeny. Jedná se o Kanadský čtyřboj a turnaj v malé 

kopané. Ve skutečnosti se ale pořádání žádných akcí nepřipravuje. 

Osada vrátila pozemek s hřištěm obci Chýňava a v jejím vlastnictví zůstala už 

jen osadní chata. V ní je snad uložena i osadní kronika, ale kdo má od chaty klíče se mi 

nepodařilo vypátrat. 
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7.3.4. Rovinka 

Osada Rovinka se rozkládá v těsné blízkosti obce Podkozí. První chaty na místě 

pozdější osady začaly vznikat okolo roku 1953 a původně se hlásily k nedaleké osadě 

Dědkův vrch. Zvyšující se počet chat, rostoucí počet osadníků a velká vzdálenost od 

centra dění na Dědkově vrchu vedla k rozhodnutí založit vlastní osadu. K tomu došlo 

v roce 1968. Kdo byl prvním šerifem, se mi nepodařilo zjistit, protože v osadní kronice 

o tom není napsáno ani slovo. Ale druhým, a velmi oblíbeným šerifem byl zvolen Jan 

Tesárek. Za osadní vlajku byl zvolen klín s písmenem R a barvami bílou, černou 

a zelenou. 

Osada byla v době svého založení velmi aktivní. Hrál se tu především volejbal 

a zdejší volejbalové družstvo bylo postrachem svých soupeřů. 

15. července 1974 pořádala osada 2. ročník Běhu kamarádství. Zúčastnily se ho 

osady Údolí oddechu, Rovinka, Starý potok, Červený mlýn, Rujana, White star 

a Batalion. 

27. července 1974 pořádala osada Rovinka II. ročník turnaje v odbíjené šestic, 

kterého se zúčastnilo 10 družstev. 

8. srpna 1974 pořádala osada sportovní Den dětí. Soutěžilo se ve skoku do 

výšky, skoku do dálky, běhu a hodu granátem. (8) 

Oblibu a aktivitu ve volejbalu dokládá výsledková listina Memoriálu Josefa 

Blechy, pořádaného osadou Rujana. Jako jediná ze všech zdejších vítězů dokázala 

Rovinka v letech 1977 - 1982 zvítězit 6x za sebou, a díky tomu získala do trvalého 

držení putovní pohár tohoto memoriálu. 

Jak se můžeme dočíst ve zprávách o činnosti osadních výborů, v roce 1976 

sportovní aktivita na osadě začala ochabovat a činnost osady se ubírala jiným směrem. 

Osada sice uspořádala volejbalový turnaj šestek, „... ale jinak se plně věnovala 

elektrifikaci osady. Věříme, že po ukončení této veliké akce se opět vrátí ke své činnosti 

a bude záštitou na sportovních akcích ostatních osad". (28) 

Že tomu tak nebylo, dokládá rok 1977, kdy byla uspořádána jediná akce a tou 

byl opět volejbalový turnaj šestek. (5) „Osada skomírá po odchodu kamarádů, kteří zde 

organizovali činnost. Za celý rok 1978 osada uspořádala jediný volejbalový turnaj 

šestek. A to před deseti lety, v době založení, byla jednou z nejaktivnějších osad". (26) 
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26. června 1982 pořádala osada Rovinka 11. ročník Běhu kamarádství 

s ohromující účastí 258 startujících. V celkovém počtu účastníků byla nejvíce 

zastoupena osada Údolí Oddechu - 66 členy, před osadou Dědkův Vrch s 34 členy 

a osadou Rovinka s 29 členy. Absolutního vítězství dosáhl J. Kozelka z Údolí Oddechu. 

Další ročníky osada pořádala v roce 1990 a 2000. (8) 

Další informace se týkají současného života osady. Osada pořádá po celý rok 

několik turnajů. Akcí, která otevírá novou sezónu je ojedinělý turnaj ve stolním tenise, 

který má za sebou již 19. ročníků a zúčastňuje se ho okolo 15 hráčů. V květnu a září 

pořádá osada turnaj v karetní hře Lóra. Obě tyto akce se uskutečňují v restauraci 

v Podkozí. 

V květnu je pořádán Dětský den, který je oblíbený nejen dětmi z osady, ale 

i příchozími. Pořádají se soutěže v házení míčem na koš, skákání v pytlích apod. Po 

Dětském dni by se měl letos konat i osadní oheň. (30) 

Nejvíce se na osadě hraje nohejbal. Dříve tolik oblíbený volejbal se už nehraje 

vůbec. Předchozí šerif Jiří Kostečka, který sám byl volejbalový hráč a rozhodčí, se sice 

až do svého odchodu z funkce o uspořádání volejbalového turnaje šestic každoročně 

zasadil, ale po jeho odchodu „odešel" ze hřiště i volejbal. V současnosti už vlastně není 

v celém okolí žádné trampské volejbalové družstvo. (30) 

Nohejbal je populární a hraje se hodně, hlavně mezi mladšími. V létě jsou obě 

osadní hřiště stále obsazena. Během roku jsou pořádány tři nohejbalové turnaje. V roce 

2004 bylo na turnaji trojic okolo 150 lidí, letos se uskuteční jeho již 20. ročník. (30) 

Dalším netradičním sportem, v němž osada bude letos pořádat 18. ročník 

turnaje, je líný tenis. 

Současným šerifem je Jan Vávra. Osada má okolo 110 členů. Je to ale číslo 

značně proměnlivé podle toho, jak kdo zaplatí členské příspěvky, které činí 30 Kč na 

osobu. V prostoru osady je asi 150 chat, ale zdaleka ne všechny patří do osady. Většina 

chat jsou spíše rodinné domy, do kterých se stěhují obyvatelé z větších měst. (30) 

Na pořádání akcí se z celé osady podílí okolo šesti lidí. A jedná se většinou 

o starší osadníky, mladší nemají o udržování činnosti na osadě moc velký zájem. (30) 
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Sportovní akce jsou vlastně jediným poutem držícím osadu ještě pohromadě. 

V případě, že by osada přišla o hřiště, je velmi pravděpodobné, že dojde k zániku 

osadního života. 

7.3.5. Mirodol 

Počátky táboření na místě dnešní osady Mirodol sahají do doby vzniku prvních 

trampských osad na Kačáku okolo roku 1930. Je dokonce možné, že se jedná o nejstarší 

chaty na Kačáku, postavené snad v roce 1925 (11, s. 13). V té době tu byly postaveny 

nejspíše tři chaty, které vzápětí odkoupila jednota Sokola z Prahy 7. 

„Sokol Praha 7, vedoucí jednota sokolské župy Podbělohorské, věnoval svému 

žactvu a dorostu vůbec péči i mimo vlastní práci sokolskou. Byl první jednotou vůbec, 

která svoje děti počala o prázdninách voziti do venkovské přírody. Poprvé zajela 

jednota Praha VII se svými dětmi do Podkozí na Kačák." 

„Péči o dorost jednoty později převzal „Kroužek přátel sokolského dorostu 

v Praze 7", který se při vlastní jednotě utvořil seskupením zvlášť nadšených členů. 

Obětaví pracovníci kroužku stále se zabývali myšlenkou, aby v kraji zvlášť útulném 

a krásném, zřídili trvalou prázdninovou osadu dorostu. Podařilo se zakoupiti rozlehlou 

stráň s loukou, hraničící s Kačákem, i s postavenými již chatami. Velká chata byla 

dřívějším vlastníkem nazvána „Mirodol", odtud se vžívá název „Mirodol" pro celé 

údolí", píše ve své práci z roku 1932 Otto Prošek. (18, s. 25) 

Když byla v roce 1939 činnost Sokola zastavena, hledali Sokolové náhradní 

možnosti pro dojíždění na Kačák. A tak si parta kamarádů ze Sokola - Antonín 

Koníček, Václav Topol, Brzobohatý, Krejčí, Vrána, Ruda Kočka - pronajala od Tondy 

Brouska z osady Batalion (respektive Starý potok) srub. Začali si říkat Drbáni, čemuž 

přizpůsobili i své oblečení. (8) Odtud pramení určitá provázanost později vzniklé osady 

Mirodol s výše jmenovanými osadami. 

Samotná trampská osada Mirodol byla založena až o hodně později. První chaty 

pozdějších zakladatelů osady tu začaly vznikat v roce 1966, kdy parta dvanácti 

kamarádů z Prahy koupila na tomto místě pozemky. Těm pak navrhli noví přátelé 

z okolních trampských osad, aby založili osadu vlastní. A přestože oni sami neměli do 

té doby s trampingem žádné zkušenosti, pod vlivem skvělé trampské atmosféry, která tu 
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v té době panovala, osadu v roce 1973 založili. Název dostala právě podle jedné ze 

starých sokolských chat - Mirodol. 

Do osady vstoupili i chataři, jejichž chaty už tu stály dříve. Jeden z nich - Karel 

Šťastný - se stal prvním a jediným šerifem osady. Byl zvolen osadní výbor, jednatelem 

se stal právník Jan Peřina, pokladníkem paní Soukupová a sportovním kapitánem 

Miloslav Spousta. Byla zvolena i kronikářka. Ta se ale své funkci nevěnovala a po její 

činnosti zbyla jen prázdná kniha. (38) 

Činnost osady byla v době po založení veliká. Ihned se vybudovalo hřiště, které 

bylo vyhrazeno především nohejbalu. Byl založen nohejbalový turnaj trojic 

v kategoriích žáků a dospělých. Vzplál také první osadní potlachový oheň, na který 

přišli kamarádi ze všech okolních osad. Tím byla založena tradice krásných potlachů na 

osadě Mirodol, kterých se zúčastňovalo vždy velké množství trampské veřejnosti. 

Rok 1975 přinesl pokračování v tradici nohejbalového turnaje i osadního 

potlachu. V červnu, kdy osada Starý potok pořádala II. ročník sportovních her mládeže, 

získala osada díky M. Spoustové v kategorii 6 - 9 let dvě první místa v běhu na 60 m 

a závodu v pytli. 

O činnosti osady v roce 1976 se lze dočíst ve Zprávě o činnosti osadních výborů 

toto: „Osada je mladá nejen dobou svého trvání ale i věkem osadníků. Za dobu své 

činnosti však vykonala již mnoho záslužné práce. Každoročně pořádá svůj táborový 

oheň za účasti všech kačáckých osad. Pravidelně pořádá nohejbalový turnaj trojic a také 

turnaj žáků, tak důležitý pro rozšíření základny nových mladých hráčů. (28) Obdobné 

akce se na osadě konaly i roce 1977. 

V roce 1978, 24. června, osada poprvé pořádala Běh kamarádství, kterého se 

zúčastnilo 96 závodníků. Na běhu se nejlépe dařilo zástupcům osady Údolí oddechu -

absolutním vítězem se stal Josef Holeček, kategorii tříčlenných družstev ovládli 

Holeček, Špergl a Ketner a osada vyslala na běh i nejvíce běžců - 33. (8) Konaly se již 

tradiční akce - nohejbalový turnaj trojic žáků a dospělých a „osada zapálila svůj výroční 

táborák za účasti mnoha kamarádů a kamarádek". (26) 

Podstatnou událostí, značně ovlivňující další aktivity a existenci osady, bylo 

zavedení elektřiny a vodovodu, ke kterému docházelo postupně od roku 1976. Příchod 

elektřiny znamenal i příchod televize, která stále více zabírala volný čas osadníků. 
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Elektřina také odstartovala „zápolení" o nejlépe vybavenou chatu na osadě. (38) O tom, 

jak moc se věnovala osada elektrifikaci vypovídá „Zpráva o činnosti osadních výborů za 

rok 1976" - „... v osadě bylo elektrifikováno 16 chat. Na elektrifikaci bylo odpracováno 

2 100 hodin a na ostatních akcích dalších 314 hodin". (28) 

Vodovod se začal stavět v roce 1977, kdy přestal vyhovovat dosavadní zdroj 

vody - přepad ze studny na pozemku dřívějšího předsedy vlády Oldřicha Černíka. Po 

žádosti o řešení situace u Černíka, došlo na jeho popud k okamžitému řešení - „během 

týdne přijela dvě vojenská auta V3S a vojáci postavili pro osadu studnu". (38) V tomto 

roce bylo na vodovod připojeno 18 chat a vybudována vodárna. (5) 

Postupný úpadek činnosti znamenal konec tradičních akcí. Přestaly se hrát 

nohejbalové zápasy a turnaje. Naštěstí se podařilo dorostencům, kteří se na osadě 

s nohejbalem seznámili, přejít do nohejbalového oddílu v Praze-Podolí a někteří se 

dostali až do extraligy. (38) 

V roce 1978 se konal poslední ze série tradičních potlachů. Osada oslavila páté 

výročí založení. Další a poslední potlach se konal až o pět let později u příležitosti 10. 

výročí založení osady. (38) 

K úpadku osady také přispěla další výstavba nových chat a střídání majitelů chat 

původních. Noví obyvatelé neměli o osadní život zájem a tak v osadě zbylo jen 19 chat. 

Začalo se postupně jednat o klasickou chatařskou osadu. Osada přišla i o pozemek 

s hřištěm. Dnes je zde zahrada. (38) 

S úpadkem činnosti se ale jako jediný nesmířil sportovní kapitán osady Míla 

Spousta. Stal se nejznámějším členem osady v širokém okolí, a až do své smrti 

vykonával povinnosti šerifa, i když jím nebyl nikdy zvolen. Především se zúčastňoval 

Shromáždění šerifů osad na Kačáku, kde se mimo jiné tvořila Termínová listina 

sportovních akcí všech osad a staral se o zajištění pořadatelství Běhu kamarádství 

osadou.(8) 

Hlavně jeho zásluhou uspořádala osada další dva ročníky Běhu kamarádství. 

V roce 1986 to byl 15. ročník Běhu kamarádství, na kterém zvítězil Kvido Hartman 

z osady Červený mlýn a kterého se zúčastnilo 190 běžců ve všech kategoriích. Dne 22. 

července 1995 se pak konal 24. ročník, jehož termín byl posunut kvůli povodňovému 

stavu na potoce. V běhu zvítězil František Tůma z Červeného mlýna a na trať vyrazilo 

126 startujících. (8) 
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Po smrti Míly Spousty se o organizaci zatím posledního ročníku zasadila jeho 

žena s rodinou. Tohoto 34. ročníku se zúčastnilo 126 startujících a zvítězil Martin 

Bukáček ze Starého potoka. (38) 

Osadní život na osadě už v podstatě neexistuje, jediné, čím se osada prezentuje 

navenek, je právě pořádání jednotlivých ročníků Běhu kamarádství. Po tónech kytar 

a zpěvu osadníků od společných víkendových táboráků už do dnešní doby nezbylo nic. 

7.4. Další zajímavé osady tohoto regionu 
Red star 

Osada Red star je tak trochu záhadou zdejší oblasti. Není totiž jasné, kde stála, 

není známý žádný pamětník. Zmínka o ní se ale objevuje ve více písemných pramenech. 

Je tedy zřejmé, že tato osada zde existovala, a to už v letech vzniku prvních kačáckých 

osad. 

Zmiňuje se o ní Bob Hurikán ve svých dějinách trampingu: „osada povstala ze 

stanařské party a nyní, odstupem let, je vážným soupeřem ve volejbalu i dalších 

sportech". (6, s. 138) Stejně tak o ní mluví pamětník Jaroslav Gebert z Lone stáru. Ten 

vzpomíná na hochy z Red stáru jako na dobré volejbalisty, téměř rovnocenné soupeře 

družstva Lone stáru, kteří rovněž pořádali turnaje pro tehdejší kačácké osady. (11, s. 33) 

Další drobná zmínka se dá nalézt v kronice osady Starý potok, kde se píše: „Protože i na 

dalších osadách v povodí Kačáku, jako např. v Údolí mlhy, Lone Stáru, Red Stáru, 

Rujáně, White Stáru aj., vznikla 2 - 3 družstva, začaly se hrát i turnaje o ceny." (8) 

O tom, že osada existovala tedy není pochyb, ale hlavní otázkou je, kde sídlila. 

„Můžeme se pouze dohadovat, že aktivní léta Red stáru se shodovala přibližně s Lone 

starém. Osada sama mohla dokonce přežívat také v údolí Bonanza (Chýňavského 

potoka, pozn. autora), kde jako první zakotvili hoši z Lone stáru", píše Vladimír Kašák. 

(11, s.33) Podle vyprávění Miloslava Vápenky, pamětníka z Údolí oddechu, měla osada 

stát někde v okolí Fajmanova mlýna. (34) Podobně se vyjádřil i Vlastimil Vrtiška. (36) 

Moje pátrání mě ale přivedlo na novou stopu. Podle Bohouše Šimka z Rujany 

osada sídlila na Poteplí, což je uskupení několika chat a domů při silnici z Chýňavy do 

Unhoště, výše proti proudu potoka Kačáku. Osada Red star se zúčastňovala místního 

volejbalového Memoriálu Josefa Blechy, který dokonce dvakrát vyhrála. K tomu došlo 
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v roce 1949 a 1955. Dokazuje to i oficiální výsledková listina tohoto turnaje. Někdy 

v této době asi osada přestala existovat. (35) 

Zambezi 

Zambezi není název osady, ale pouze jediné chaty, stojící u turistické cesty 

vedoucí od Kaěáku ke Svárovské lípě. Je to ale chata, jejíž vznik je paralelní se vznikem 

prvních kaěáckých osad a jejíž tehdejší majitel Miki Dlapa se aktivně zapojil do začátků 

trampování v této oblasti. 

Chata byla postavena nejspíš už v roce 1928 a při její stavbě se kamarádi pěkně 

nadřeli. „Na místo budoucí chaty jsme vozili stavební dříví ze zednických lešení 

z Vinohrad na dvoukoláku, pěšky a po nelidské dřině. Boudu jsme lepili jak byl 

materiál a obývali ji už v prvotní podobě, kdy měla pouze dvě stěny. Místo druhých 

dvou stěn byl natažen dehtový papír s namalovanými prkny - pro dojem. Postupně jsme 

ji však přeci dodělali", vzpomíná Miki Dlapa, zvaný též Miki Zambezi. (11, s. 25) 

Na tuto chatu také jezdili kamarádi Petráček, Hochwaldr a Mrkvička předtím, 

než si postavili vlastní chaty a založili osadu Tři lišky. 

Miki Dlapovi pak ale začalo být na osamělém místě přeci jen smutno a „později 

unikal ze Zambezi mezi kluky do údolí Bonanza a chodil s nimi na závody". (11, s. 25) 

A tak toto místo opustil a postavil si novou chatu na osadě Údolí oddechu. 

Chata stojí dodnes a je dobře udržovaná. Samozřejmě už nevypadá jako v době 

svého vzniku, ale je částečně zděná. Její současný majitel je také tramp a skvělý 

kytarista. 

Údolí mlhy 
Osada Údolí mlhy je také zajímavou kapitolou zdejší historie. Ona to vlastně ani 

osada nebyla, i když měla vlastní osadní výbor. Vše se ale točilo kolem jedné osoby 

a jedné chaty. Jednalo se o Josefa Brauna - Buřta, velmi známou „postavičku" místního 

trampingu a jeho chatu. 

Osada, respektive chata, byla postavena nejspíše už v roce 1929. Od samého 

počátku patřil Josef Braun - Buřt mezi nepřehlédnutelné osobnosti a baviče. Dokonce 

měl být u toho, když Eduard Ingriš skládal u jezu nedaleko hospody U Skrčených 

populární píseň „Teskně hučí Niagara". Znal se všemi zdejšími zakladateli osad 
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a dalšími významnými osobnostmi počátků trampského hnutí. Kolem něj se utvořila 

parta kamarádů a těm se začalo říkat zkráceně Mlhouni. 

Mlhouni se také zúčastňovali místních sportovních akcí. Chodili třeba na 

volejbal na blízkou Rujanu. „Parta vedená Františkem Táborským, Josefem Braunem -

Buřtem a Lojzou Volfem již zdáli ohlašovala svůj příchod. „Dneska vás to naučíme" 

nebo „Kde máte doktora s kyslíkem" byly jejich úvodní pokřiky. Rujana získávala 

většinu vítězných setů, ale Mlhouni přicházeli vždy v počtu 20 až 30 lidí a ve fandění 

vítězili zase oni". (16) 

Byli to také dobří muzikanti a „Buřt" byl výborný zpěvák - vydal kazetu 

s trampskými písničkami a dělal konferenciéra na trampských večerech 

v pražské Lucerně. (33) Zahrál si dokonce i ve filmu, když v roce 1968 ztvárnil vedlejší 

roli v pohádce Šíleně smutná princezna. 

V 85 letech zastupoval osadu Rujana na mezinárodním potlachu v Americe, kam 

byl pozván jako jeden z posledních žijících pamětníků začátků trampingu u nás. 

Josef Braun - Buřt zemřel 24. září 2003 ve věku 90 let. (8) 

Osada se rozpadla již na začátku 50. let a její členové přešli pod osady Rujana 

a Dědkův vrch. 
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8. Diskuse 

Myšlenkou na vytvoření diplomové práce na toto téma jsem se zabýval asi dva 

roky. Vedla mě k tomu má láska k táboření ve volné přírodě a zároveň ke sportu. Sám 

jsem prodělal podobný vývoj jako první průkopníci trampského hnutí, vedoucí od 

členství v Junáku až k trampingu. Tak jsem objevil trampské osady, které spojovaly 

právě sport s životem v přírodě. 

Protože tato aktivita na osadách pomalu utichá, chtěl jsem se pokusit zachytit co 

nejvíce informací o dobách, kdy sport na osadách, ale i tramping samotný vzkvétal a byl 

velmi populární. Jak jsem ale brzy pochopil, kvůli velkému množství osad v naší 

republice je nemožné získat informace ze všech ze všech trampských oblastí. Studiem 

mě tehdy přístupných materiálů jsem došel k závěru, že vývoj na všech osadách měl 

velmi podobný vývoj, přestože nebyl nijak řízen. Proto jsem se rozhodl zaměřit se 

pouze na jednu trampskou oblast a na ní ukázat a vysvětlit procesy a směry, kterými se 

trampské hnutí a jeho sportovní aktivity ubíraly. 

Za tuto oblast jsem zvolil osady v okolí obce Podkozí na potoce Kačáku, 

nedaleko Prahy. Věděl jsem, že zde fungující osady jsou velmi staré. Ale až během 

hlubšího studia získaných pramenů jsem pochopil, že toto území patří k základním 

centrům trampingu a dalo tomuto hnutí mnoho významných osobností a pozoruhodné 

sportovní i kulturní dědictví. Jako oblast, na které bych měl ukázat splnění cílů mé 

diplomové práce, je tedy velmi vhodná. 

Moje práce začala shromažďováním dostupných pramenů, zabývajících se 

obecně historií trampingu. Informace získané o dané oblasti byly zatím jen orientační. 

Proto jsem se rozhodl obohatit je o autentické vzpomínky návštěvami jednotlivých 

osad, na kterých jsem hledal pamětníky dob, jimiž se měla má práce zabývat. 

Nejčastěji jsem je nacházel v osobách šerifu anebo sportovních kapitánů. Nikdy 

jsem se nesetkal s odmítnutím. Naopak, vždy naše setkání končilo trampským 

pozdravem Ahoj!, přestože se většinou jednalo o pány či dámy pamatující opravdu 

počátky tohoto hnutí. 

Informace získané tímto způsobem jsem poté konfrontoval nejen s dostupnou 

literaturou, vzájemným porovnáváním uváděných údajů. Zde se projevila největší 
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obtížnost takové práce. Bylo to v případech, kdy jednotlivé historické údaje si navzájem 

odporovaly. Poté jsem musel dohledávat další informace tak, abych v co největší míře 

eliminoval ve své práci nepřesnosti. 

Jsem ale přesvědčen, že tato často detektivní práce měla pro konečnou úroveň 

mé práce velký význam. Znamenala mou postupně se zvyšující orientaci v historii celé 

oblasti, až jsem se dostal do fáze, kdy jsem mohl jednotlivé pamětníky v jejich 

vzpomínkách doplňovat či opravovat. Zjistil jsem, že obecné povědomí o historii této 

oblasti mezi současnými osadníky je, ale v podrobnostech je značně zkreslené. 

K tomu dochází i proto, že existuje v podstatě jediná publikace, která se historií 

kačáckých osad (a to pouze předválečných) zabývá. Je jí sešitové vydání „70 let OWS 

a trampování na Kačáku", sepsané v současnosti jedním znej starších pamětníků, 

kamarádem Vladimírem Kašákem. Ten při jejím sestavování čerpal ze vzpomínek 

a rozhovorů se skutečnými zakladateli kačáckých osad. 

Věřím proto, že má práce ukáže nejen smysl a význam sportu v trampském 

hnutí, ale bude i přínosem pro dnešní osadníky, kteří díky ní snad lépe poznají historií 

„svých" osad i oblasti jako celku. 

86 



9. Závěry 

Cílem první části této práce bylo zmapování vzniku a následného vývoje 

českého trampského hnutí v naší republice. To se mi především dobře zpracované 

literatuře, ke které jsem získal přístup, podařilo. 

Pomocí kvalitních pramenů jsem popsal vznik trampského hnutí už od jeho 

prvopočátků, daných vznikem různých mládežnických hnutí. Ty hledaly cesty pro 

návrat civilizace zpět k životě v přírodě. Nejvýraznějším z těchto hnutí byl skauting, 

jehož odrostlí členové toužící po volnosti tvořili pozdější základ trampingu, tzv. divoké 

skauty. 

Zmapoval jsem vývoj tohoto hnutí po 1. světové válce až po počátek 30. let 20. 

století, kdy se tramping stává módou mladých lidí a přerostl v masové hnutí. Tyto roky 

jsou také spojeny s příchodem mnoha trampujících sportovců na vznikající trampské 

osady. Především díky jejich vlivu se na osadách začíná sportovat a sport vytlačuje 

dřívější divoký styl trampského života. 

Stejně tak je popsána činnost trampských osad během okupace a 2. světové 

války, kdy život na osadách neutichl. Mnoho osad ale přichází o své kamarády ve 

válečné vřavě. Po válce postupně dochází k určité, již před válkou počaté přeměně 

tohoto hnutí na společenství sdružující obyvatele ve skupiny zabývajících se především 

rodinnou rekreací. Odcházejí původní průkopníci trampingu, „vládu" na osadách 

přebírá mladší generace. 

Zmiňuji se o pohledu na trampské hnutí během vlády komunismu v našich 

zemích. Byla to doba, která tomuto hnutí příliš nepřála. Tehdejší komunistické moci 

byla nepříjemná existence hnutí, které bylo v podstatě nekontrolovatelné a jako celek 

nepostižitelné. 

V neposlední řadě je popsána také současná podoba trampského hnutí. Žijeme 

v době, ve které dochází k stále většímu vzájemnému odcizování lidí. Dřívější 

kamarádství se díky generační obměně a příchodu nových osadníků z osad vytrácí. 

Paradoxem je také skutečnost, že trampingu moc nepřeje volnost, kterou mu dopřává 

demokratické uspořádání. Od svého vzniku až do nedávné doby bylo trampské hnutí 

pod určitým tlakem zvenku, které lidi v něm sdružovalo. Zpočátku to byla 1. světová 

válka a doba těsně po ní, později přišla hospodářská krize. Jen co se s ní lidé vypořádali, 
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přišla 2. světová válka. A v zápětí po ní je tu další, tentokrát komunistické utlačování 

společnosti. 

Na současném vývoji se také projevuje zhoubný vliv směru, jakým se hnutí ve 

svém poválečném vývoji ubírá. Stále se zvyšující počet chat, přibližování osadního 

života životě ve městě, zavádění elektřiny a stavba silnic pro auta zabíjí původní 

romantiku míst, objevených prvními trampy. 

Druhým cílem bylo ukázat sportovní aktivity, kterými se trampové zabývali na 

svých osadách. Ke splnění tohoto cíle jsem jako reprezentativní vzorek popsal jednu z 

významných trampských oblastí, osady v povodí Kačáku. Podařilo se mi nejen popsat 

velkou škálu sportovních aktivit, provozovaných na těchto osadách, ale také na 

konkrétních případech prezentovat teoretické základy získané v první části mé práce. 

Z této části je zřejmé, že sport zde provozovaný měl vysokou úroveň a 

zúčastňovalo se ho velké množství jak osadníků, tak příchozích hostů. Sport tvořil pro 

trampy velkou část jejich programu vosadním životě a byl významným pojítkem 

spojujícím dohromady jednotlivé osady mezi sebou. Dnešní pomalý útlum sportovních 

aktivit zapříčiňuje odcizování nejen jednotlivých osad, ale i samotných osadníků mezi 

sebou. 

Podstatná je také úloha, kterou sport plní v současných trampských osadách. 

Sport zůstal vlastně jediným pojítkem, sdružujícím ještě osadníky do společného 

osadního života. Ke společným setkáním jednotlivých osad dochází vlastně jen už díky 

tradičním sportovním akcím. Existence některých osad je tak často udržována jen díky 

její sportovní aktivitě. 

Zajímavou složkou mých cílů byl úkol spočívající v ukázání přínosu trampského 

sportu pro sportovní aktivity v naší republice. 

Je zřejmé, že se trampové, díky masovosti při provozování vybraných sportů, 

zasloužili o jejich rozvoj mezi velkou část populace, která především po 2. světové 

válce ve velkém měřítku přijížděla na osady. 

Nejvíce v tomto ohledu určitě vyniká nohejbal, iyze česká hra, která našla na 

trampských osadách mnoho příznivců a po druhé světové válce vytlačila do té doby 

populární volejbal. Ten byl druhým sportem, o jehož popularizaci se trampové také 

velkou měrou postarali. 
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Díky pořádání velkého množství turnajů, které byly veřejnosti běžně přístupné 

ať už v roli účastníků či diváků, trampové oslovili velké množství populace. A to i 

v oblastech, kde sport jinak prezentovaný nebyl. 

Podstatnou částí trampského hnutí, jehož význam pro tramping se objevuje až 

v poslední době a o které se má práce zmiňuje jen okrajově, jsou trampové-stanaři. 

Nebo raději říkejme divocí trampové, neboť stan do jejich výbavy patří jen výjimečně. 

Jsou to party kamarádů, řídící se trampskými zvyklostmi, ale odlišující se od 

trampů v osadách jednou podstatnou skutečností. Nejezdí na žádné osady či chaty, 

maximálně na svá oblíbená místa. Jejich únik od civilizace je směřován do volné 

přírody, jejich cíle pro putování se často mění a místo pro přespání se určuje většinou až 

na sklonku dne. 

A vlastně ještě jedna věc je odlišuje od trampů-osadníků a ta i vysvětluje, proč 

jsem se ve své práci tímto druhem trampingu nezabýval. Je to absence sportu, tedy 

minimálně v té podobě, v jaké ho známe z trampských osad. 

Tato nenápadná, ale stále silná část trampského hnutí, je podle mě budoucností 

trampingu u nás. V lesích se objevují stále nové tváře, hledající kouzlo volné přírody a 

volnost pro sebe, daleko od civilizace a svazujících autorit. Stále vznikají nová 

přátelství a často svazky na celý život. 

Tramping na osadách bohužel skomírá a pravděpodobně se v brzké době z větší 

části vytratí. Neznamená to ale, že to bude znamenat zánik trampského hnutí. Tramping 

jen bude žít v jiné podobě, v takové, která velmi připomíná jeho začátky. Jsem 

přesvědčený o tom, že tramping žije a jeho budoucnost je zajištěna! 
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30. Zápisky z rozhovoru se šerifem osady Rovinka Janem Vávrou a jeho ženou 

Lídou. Podkozí, 12. listopadu 2005. 

31. Zápisky z rozhovoru se šerifem osady Batalion Karlem Karlíkem, jeho ženou a 

Milkou Červenkovou. Podkozí, 25. listopadu 2005. 

32. Zápisky z rozhovoru s dlouholetým členem, sportovním kapitánem a bývalým 

šerifem Údolí oddechu Petrem Behenským. Praha, 29. listopadu 2005. 

33. Zápisky z rozhovoru s Vladimírem Očenáškem, hospodářem a bývalým 

sportovním kapitánem osady Rujana. Podkozí, 4. prosince 2005. 

34. Zápisky z rozhovoru s Miloslavem Vápenkou, pamětníkem z Údolí oddechu. 

Unhošť, 8. února 2006. 

35. Zápisky z rozhovoru s Bohuslavem Šimkem, současným šerifem osady Rujana. 

Kladno, 11. února 2006. 

36. Zápisky z rozhovoru s Vlastimilem - Áťou - Vrtiškou, synem člena osady Lone 

star Oldy Vrtišky . Libečov, 12. února 2006. 

91 

http://nasenoviny.zadnitreban.cz
http://nasenoviny.zadnitreban.cz
http://www.gop.pilsedu.cz/vt/vtl/svec/bojovnici.html


37. Zápisky z rozhovoru s Ladislavem Tlustým - členem osady Červený mlýn (od 

roku 1966). Kladno, 21. února 2006. 

38. Zápisky z rozhovoru se zakládajícím členem osady Mirodol Stanislavem 

Soukupem. Praha, 8. března 2006. 

39. Zápisky z rozhovoru s nejstarším pamětníkem z osad na Kačáku, členem osady 

White star, Vladislavem Kašákem (ročník 1917). Praha, 22. března 2006. 

40. Zápisky z rozhovoru s dlouholetým osadníkem z Dědkova vrchu Romanem 

Flemrem. Podkozí - Dědkův vrch, 1. dubna 2006. 
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Červeny mlyn 
Svárov ,'rN; Dědkův vrch 

Starý potok 

Batalion 

Mirodol 

Podkozi 
Rovinka chata 

Z.imbezi Rujana 

Údolí oddechu 

Chyňava 

Libečov Koó.ik 



Termínová listina sportovních akcí "Kačák 2006" 
DATUM POŘADATEL NÁZEV SPORTOVNÍ AKCE 

22.4. Rovinka 20. ročník turnaje ve stolním tenise (restaurace Podkozí) 

1.5. Údolí oddechu 30. memoriál H. Suláka - lesní běh na 1.5. Údolí oddechu 5 km, 1 OOOm, 600 m - veřejný závod 
27. memoriál J. Krásy - přebor ÚO v lesním běhu 

6.5. 
r 

Údolí oddechu 62. memoriál G. Zenkra - vrhačský troj boj mužů a žen 
38. memoriál B. Wolfa - hod diskem 
31. memoriál V. Naxery - hod oštěpem 

20.5. Rovinka 16. ročník jarního přeboru v karetní hře Lóra (restaurace Podkozí) 
3.6. Rovinka Dětský den 

Údolí oddechu 25. memoriál R. Dvořáka - vrh koulí o putovní pohár pro jednotlivce 
a tříčlenná družstva muži i ženy 

10.6. Údolí oddechu 29. ročník - volejbalový turnaj smíšených dvojic 
17.6. Rovinka 2. memoriál J. Tesárka - nohejbalový turnaj trojic 
24.6. Mirodol 35. Běh kamarádství (start v 10,00 hod.) 

1.7. Údolí oddechu 73. táborový oheň s 28. memoriálem O. Vrtišky - soutěž 
v přednesu trampských písní 

Rovinka 18. ročník turnaje v líném tenise 
8.7. Údolí oddechu 13. ročník - nohejbalový turnaj dvojic 
15.7. Rujana 66. volejbalový turnaj šestek 

25. memoriál T. Jelena a 12. memoriál J. Hnízdila 
22.7. Rovinka 20. ročník - nohejbalový turnaj trojic 

29.7. Údolí oddechu volejbal smíšených losovaných dvojic, předmemoriál 
K. Foltýna 

5.8. Údolí oddechu 32. atletický ětyřboj mládeže 
12.8. Dědkův vrch Kanadský čtyřboj - dětský den 

White star 44. ročník - nohejbalový turnaj dvojic 

19.8. Údolí oddechu 8. memoriál P. Nového - nohejbalový turnaj dvojic 
pro neregistrované 

26.8. Rovinka nohejbalový turnaj dvojic 
Rujana Den Rujany - dětský den, den her a zábavy 

2.9. Údolí oddechu 58. ročník - Přebory trampských osad v atletice, 53. memoriál 
J. Pilaře 

9.9. Údolí oddechu 25. ročník maškarní cyklojízdy Praha - Podkozí 
Dědkův vrch 19. ročník - turnaj v malé kopané 

23.9. Shromáždění šerifů TO Kačák v 15,00 hod. 23.9. (restaurace Podkozí) 
30.9. Rovinka Podzimní turnaj v karetní hře Lóra 
7.10. Údolí oddechu 51. memoriál R. Šlaufa - lehkoatletický pětiboj mužů 

30. memoriál M. Šlaufové - vrhačský trojboj žen 



Přehled jednotlivých ročníků Běhu kamarádství 

ROČ. DATUM POŘADATEL 
ÚČAST ABSOLUTNÍ 

VÍTĚZ ROČNÍK OSADA 
TŘÍČLENNÁ 
DRUŽSTVA 

RODINNÉ 
TÝMY 

NEJVETSI 
ÚČAST POZNÁMKA ROČ. DATUM POŘADATEL CELK. MUZI ZENY 

ABSOLUTNÍ 
VÍTĚZ ROČNÍK OSADA 

TŘÍČLENNÁ 
DRUŽSTVA 

RODINNÉ 
TÝMY 

NEJVETSI 
ÚČAST POZNÁMKA 

1. 1.7.1972 Dědkův vrch družstvo OWS OWS OWS - 12 

2. 15.7.1973 Rovinka 

zúčastnilo se 7 
osad: ROV, SP, 
ÚO, ČM, RUJ, 

OWS, BAT 
3. 6.7.1974 Starý potok 30 
4. 28.6.1975 Údolí oddechu 78 DV 

5. 26.6.1976 White star 154 105 49 Nečas DV OWS ÚO - 39 první výsledková 
listina 

6. 25.6.1977 Batalion 212 156 56 Vít Macenauer RUJ ÚO UO-52 

7. 24.6.1978 Mirodol 96 63 33 Josef Holeček ÚO 

ÚO 
Holeček 
Špergl 
Ketner 

ÚO-33 

8. 23.6.1979 Rujana 130 80 50 50. výročí osady 
9. 28.6.1980 Červený mlýn 213 Josef Kozelka 1954 ÚO ÚO 

10. 27.6.1981 Dědkův vrch 260 existují pouze 
propozice 

11. 26.6.1982 Rovinka 258 Josef Kozelka 1954 ÚO ÚO ÚO chybí pořadník 

12. 25.6.1983 Údolí oddechu 214 138 74 M. Šípek 1946 

ÚO 
Šípek 

Kučera 
Kučera 

C M 
Plimlovi ÚO - 83 



13. 1984 White star 137 79 58 Josef Kozelka 1954 ÚO 

ÚO 
Kozelka 
Kučera 
Šípek 

ÚO 
Naxerovi ÚO-61 

14. 30.6.1985 Starý potok 192 Josef Kozelka 1954 ÚO 45. výročí osady 

15. 1986 Mirodol 190 123 67 Kvido Hartman 1962 ČM 

ČM 
Hartman 

Pliml 
Tlustý 

ÚO 
Smolovi ÚO-36 

16. 27.6.1987 Batalion 166 117 49 Kvido Hartman 1962 ČM 

ÚO 
Kozelka 

Kučera L. 
Kučera Z. 

BAT 
Soldátovi ÚO - 52 

17. 25.6 1988 Červený mlýn 202 124 78 J. Zámiš 1958 ČM 

ČM 
Zámiš 

Tlustý L. 
Chabr 

ÚO 
Prorokovi ÚO - 57 

18. 24.6.1989 Rujana 174 120 54 Jan Tlustý 1974 ČM 

ČM 
Tlustý J. 
Tlustý L. 

Chabr 

RUJ 
Hlaváčkov 

i 
RUJ - 54 

19. 30.6.1990 Rovinka 160 99 61 Kvido Hartman 1962 ČM 

ÚO 
Kučera Z. 
Kozelka 

Pondělíček 

RUJ 
Lébrovi ÚO - 38 

20. 29.6.1991 Dědkův vrch 140 85 55 Kvido Hartman 1962 ČM chybí pořadník 

21. 27.6.1992 Starý potok 188 115 73 Pavel Toman příchozí SP 
Hradcovi ÚO - 27 



22. 26.6.1993 Údolí oddechu 157 90 67 Josef Kozelka 1954 ÚO 

ÚO 
Kozelka 
Kocvelda 
Vondra 

OWS 
Urbanovi ÚO - 55 

23. 25.6.1994 White star 134 83 51 J. Poduška 1974 ČM 

ÚO 
Lukeš 

Kučera Z. 
Kozelka 

ÚO 
Lébrovi OWS - 33 

24. 22.7.1995 Mirodol 126 74 32 František Tůma 1953 ČM 

ČM 
Tůma 

Tlustý L. 
Ludmila 

SP 
Svobodovi ÚO - 24 termín posunut 

kvůli povodni 

25. 22.6.1996 Batalion 84 51 18 František Tůma 1953 ČM 

ČM 
Tůma 

Tlustý L. 
Ludmila 

RUJ 
Lébrovi BAT- 17 

26. 28.6.1997 Červený mlýn 106 70 36 František Tůma 1953 ČM 

ČM 
Tůma 

Tlustý L. 
Ludmila 

ČM - 48 

27. 1998 Rujana 122 75 47 Josef Poduška 1962 RUJ 

RUJ 
Poduška 

Slabý 
Vimr 

ROV 
Švarcovi 

28. 1999 Dědkův vrch 120 75 45 nevydán pořadník 

29. 24.6.2000 Rovinka 136 77 59 
Jan Vimr 
(Ladislav 
Tlustý) 

1955 
(1940) 

příchozí 
(ČM) 

OWS 
Kašák VI. 
Kašák Vo. 
Valouch 

SP 
Hradcovi ÚO - 32 



30. 30.6.2001 Starý potok 143 79 64 Jana Bulířová 
(Jan Vimr) (1955) 

příchozí 
(ČM) 

OWS 
Kašák VI. 
Kašák Vo. 
Valouch 

DV 
Pajmovi OWS-31 

31. 29.6.2002 Údolí oddechu 109 60 39 Jan Tlustý ČM 

ČM 
Tlustý J. 

Tůma 
Ludmila 

OWS 
Kláskovi ÚO - 26 

32. 28.6.2003 White star 127 78 49 František Tůma ČM 

ČM 
Tůma 

Pucholt 
Tlustý 

ÚO 
Hvězdovi OWS - 23 

33. 2004 Rujana 90 Jiří Pucholt 1959 ČM OWS 
Skořepovi 

75. výročí osady 
chybí pořadník 

34. 2005 Mirodol 126 58 47 Martin Bukáček 1990 SP 

ČM 
Pucholt 
Růžička 
Ludmila 

OWS ÚO - 29 

Poznámka: 
Přesnost jednotlivých údajů je úměrná zachovalým podkladům. U některých ročníků výsledky bohužel chybí, případně nebyly vůbec vyhotoveny. 

Vysvětlivky zkratek: 
BAT - Batalion 
ČM - Červený mlýn 
DV - Dědkův vrch 
OWS - White star 
ROV - Rovinka 
SP - Starý potok 
ÚO - Údolí oddechu 



Výsledková listina 
48.MEMORIÁL RUDLY ŠLAUFA 

otevřený přebor osady Údolí oddechu v pětiboji mužů 2.10.2004 

Počasí solidní, objevil se nový zájemce o naše akce. Přijel a vyhrál. Vašek Jurka přivezl 
svého vnuka a ten bojoval o stříbro, ale na mladého Zavázala i po jeho vzdání 
v závěrečné patnáctce nestačil. 

Jméno, oddíl dálka disk 100y oštěp 1500m Celkem 
1. Hlaváč Michal, 79 512cm 25,26 m 11,4s 33,39m 05:05,5 
VSSK Pedf UK 405 372 723 347 531 2378 b. 
2. Zavázal Zdeněk, 87 518cm 24,33 m 11,4s 38,42m NF 
Údolí oddechu 417 354 723 419 0 1913 b. 
3. Drdlíček Michal, 90 533cm 12,01 m 11,3s 16,60m 05:28,9 
Údolí oddechu 447 127 744 116 405 1839 b. 
4. Solár Adam, 79 477cm 24,08m 12,4s 41,53m NF 
Podkozí 339 349 531 464 0 1683 b. 

5. Slauf Jaroslav, 64 472cm 19,42m vzdal 24,90m NF 
Údolí oddechu 330 261 0 228 0 819b. 
6. Jurka Václav, 44 400cm 18,26m vzdal 31,28m NF 
Údolí oddechu 206 261 0 228 0 763 b. 



Výsledková listina 
49.MEMORIÁL RUDLY ŠLAUFA 

otevřený přebor osady Údolí oddechu v pětiboji mužů 1.10.2004 

Počasí solidní, účast nečekaně velká. Opět se objevil nový zájemce o naše akce. Standa 
Šlajs dokonce na memoriálu Šuláka hájil barvy ÚO. Velmi oceňuje aktivitu amatérských 
atletů v době, kdy atletická hřiště v celé republice se vylidňují. 
A třináct dívek a paní to je snad rekordní účast. (30.memoriál M. Šlaufové - vrhačský 
troj boj žen - pozn. autora) 
Mladý Zdenda Zavázal bez námahy na patnáctce (a věřím, že by Honzu porazil) na lepší 
než 4.místo neměl. O prvenství to byl jistě napínavý boj. 

Muži do 54 let dálka disk 100y oštěp 1500m Celkem 
1. Homolka Jan, 79 486cm 35,33 m 12,9s 46,58m 06:07,6 
Údolí oddechu 356 570 444 538 234 2142 b. 
1. Hlaváč Michal, 79 519cm 20,76 m 12, ls 33,87m 05:24,4 
VSSK PedfUK 419 286 586 354 427 2072 b. 
3. Varhulík Jaroslav, 76 515cm 25,44 m 12,2s 42,80m NF 
Údolí oddechu 411 376 567 483 0 1837 b. 
4. Zavázal Zdeněk, 87 519cm 23,81 m 12,ls 39,82m NF 
Údolí oddechu 419 344 586 440 0 1789 b. 
5. Šlajs Stanislav 463cm 23,93m 13,6s 25,55m NF 
SP4 313 347 335 237 0 1232 b. 
6. Havránek Petr, 75 349cm 15,47m 14,6s 22,4 lm NF 
Údolí oddechu 129 188 204 194 0 715 b. 

Muži od 55 let dálka disk 100y oštěp 1500m Celkem 
1. Kment Ladislav, 47 248cm 16,41m 25,5s 21,15m NF 
Údolí oddechu 15 206 0 177 0 398 b. 
2. Varhulík Jaroslav, 50 NF 18,02m 25,2s 15,78m NF 
Údolí oddechu 0 235 0 105 0 340 b. 
3. Sak Petr, 50 325cm 17,68m NF 0 NF 
Údolí oddechu 96 229 0 0 0 325 b. 
4. Naxera Václav, 44 274cm 15,10m 16,9s 13,53m NF 
Údolí oddechu 38 182 19 76 0 315 b. 


