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1 Úvod 

 

1.1 Úvodné slovo 

Keď som sa v marci 2015 nasťahoval do nového bytu v ulici Řehořova v 

pražskej štvrti Žižkov, netušil som, že doslova o pár vchodov vedľa sa nachádza 

legendárna pražská krčma U Kulaté Báby. Na tom by nebolo nič neobvyklé, 

predsa len Praha a osobitne mestská časť Žižkov, legendárnymi „hospodami“ 

doslova prekypujú. Čo ma však zaujalo, keď som išiel popri oknách spomínanej 

krčmy, bol valiaci sa zvuk neamplifikovaných akustických gitár a spevu z vnútra. 

Z čistej zvedavosti som do tejto krčmy zavítal a následne som zistil, že sa tu 

pravidelne stretáva skupinka1 ľudí rôznych vekových kategórií, ktorí na 

prinesených hudobných nástrojoch hrávajú pesničky, spievajú, pijú pivo a 

spomínajú na rôzne príhody, spoločné pobyty v prírode a hrdo sa hlásia ku 

komunite trampov. 

 

1.2 Positioning a uvedenie do témy 

 Už od mala som mal pozitívny vzťah k hudbe. Vyrastajúc v izbe so starším 

bratom, rýchlo som si zvykol na rôzne žánre hudby. Postupne som však našiel 

záľubu v rockovej muzike a tak vo svojich pätnástich rokoch som sa začal učiť 

hrať na bicie. Neskôr som sa, po presťahovaní sa do Prahy, vo svojich dvadsiatich 

rokoch, stal súčasťou viacerých kapiel hudobne zameraných skôr na rock, punk a 

metal.  

Aj keď som mal vždy rád viac-menej všetky žánre hudby, country a folk, 

napriek mojmu pozitívnemu vzťahu k prírode a ľudovej kultúre, ma nikdy 

nepriťahoval. Táto hudba mi vždy pripadala príliš jednoduchá a chýbal mi v nej 

tzv. drive, ktorý sa v mojom ponímaní vyskytuje najviac v rockovej hudbe.  

                                                           
1 Slová ako je "skupina", "komunita" a "kolektív" budem vo svojej práci používať z čisto štylistických 
dôvodov ako synonymá. 
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O trampingu som vedel iba okrajovo z rozprávania jedného môjho 

kamaráta, ktorý má záľubu v počúvaní Michala Tučného a Wabiho Daňka, aj keď 

trampom sám nie je. 

Keď som teda započul túto hudbu v krčme hneď vedľa môjho bydliska, na 

prvý krát ma to neoslovilo. Avšak pri opakovaných návštevách (do tohto podniku 

som nechodil iba kvôli hudbe) sa mi to pomaly začínalo páčiť. Veselá, spontánna 

a priateľská atmosféra ma presvedčila pokračovať v mojom objavovaní. 

Ako raz jeden môj kamarát povedal, predsa len „je lepšie, ak ľudia v krčme 

hrajú na živé nástroje, spievajú a zabávajú sa, ako keby tam mali iba depresívne, 

potichu sedieť a piť alkohol“. 

V spoločnosti trampov v Krčme u Kulaté Báby, pri mojich minimálnych 

poznatkoch o trampskej kultúre, som bol samozrejme automaticky outsiderom, ale 

lákalo ma to a chcel som tomu porozumieť viac. Začal som tento podnik 

navštevovať pravidelne každý týždeň a vždy, keď bola hudobná stretávka 

trampov, som bol už na mieste a pozorne som ich sledoval. Ako sa ukázalo 

neskôr, pomaly ma medzi seba prijali a s niektorými z nich som sa dokonca aj 

skamarátil. Neskôr, vďaka kľúčovým informátorom z uvedenej trampskej skupiny, 

rôznym ich historkám, ale aj rozličným dobovým periodikám, knižným, či 

internetovým zdrojom, som sa dozvedel širšie fakty o trampingu. 

 

1.3 Teoretické zakotvenie práce 

Ako základný teoretický rámec práce som použil koncept music as culture 

Alana P. Merriama, ktorý definoval širší pojem hudby ako „výsledok ľudskej 

činnosti formovanej hodnotami, postojmi a mienkou ľudí, ktorí tvoria konkrétnu 

kultúru.“2 Hudba je tu chápaná ako zvuková realizácia kultúrnych vzorcov. 

Podstatné teda je, že sú to konkrétne spoločnosti, ktoré určujú, čo je v hudbe 

prípustné a čo nie, preto je teda predmetom etnomuzikológie skúmať aj kultúrnu 

stránku hudby, teda nielen popisovať, ale aj interpretovať.  

Pri hľadaní identity a hodnôt žižkovských trampov som vychádzal 

z konceptov Thomasa Turina, ktorý hovorí, že „hudba, tanec, oslavy a ďalšie 

verejné prejavy expresívnej kultúry sú primárny spôsob, ktorým ľudia vyjadrujú 

                                                           
2 Merriam Alan P. 1964. The Anthropology of Music. Northwestern University Press, s.6 
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kolektívne identity, ktoré sú kľúčové pre vznik a udržanie sociálnych skupín, ktoré 

sú pre zmenu zásadné pre prežitie.“3   

Je veľa spôsobov, akými sa človek môže podieľať na tvorbe hudby. Turino 

preto rozlišuje dva modusy hudby a to prezentačný a participačný.  

Prezentačný modus hudby je ten, v ktorom je možné jednoznačne 

rozlišovať rozdiel medzi účinkujúcim a divákom, je to hudba produkovaná jednými 

pre druhých. Tvorba a počúvanie hudby sú jasne oddelené väčšinou 

prostredníctvom pódia, svetiel, mikrofónov ai. Kvalitné predstavenie má zaujať 

pozornosť diváka, dôležitá je často tiež dôkladná predchádzajúca príprava4 

Participačný modus znamená aktívnu účasť na hudobnej udalosti v podobe 

tanca, spevu, tlieskania či hry na hudobný nástroj. V rýdzo participačnom 

predstavení sa potom stráca deliaca čiara medzi účinkujúcim a divákom, môže 

potom vzniknúť doslova „nerozlíšiteľná zvuková stena, kedy rôzne nástroje a hlasy 

splývajú spolu.“5  

V participačnom moduse chápeme zvuk a pohyb ako formu sociálnej 

interakcie zameranej na proces a nie na výsledok, hoci kvalita tohto procesu je 

dôležitá pre inšpiráciu ďalších potenciálnych účastníkov. Kvalita samotného 

predstavenia sa potom hodnotí najmä počtom účastníkov a ich pocitmi. 

Pre tento konkrétný prípad hudobných udalostí U Kulaté Báby som preto 

zvolil pre svoj analytický rámec participačný modus hudby. 

Ďalej je podľa Turina potrebné rozlišovať medzi self6 a identitou.  

Zatiaľ čo self je „súborom habitov riadiacich všetko, čo jedinec myslí a robí“7 

(habitus chápe Turino ako „tendenciu k opakovaniu nejakého konkrétneho 

správania, myslenia, alebo reakcie za podobných okolností, alebo reakciu na 

rovnaké podnety v súčasnosti a budúcnosti, založenú na podobných 

opakovaniach z minulosti.“8), identita je „výberom čiastkových habitov, ktorými sa 

prezentujeme sami pred sebou a pred ostatnými jedincami.“9 Keď o sebe ľudia 

hovoria, vyzdvihujú zvyčajne relevantné aspekty, ktoré im pomáhajú dosiahnuť 

konkrétne ciele, v závislosti na hodnotách ľudí okolo. Identita v sebe vždy zahŕňa 

                                                           
3 Turino, Thomas. 2008. Music as Social Life: The Politics of Participation, str. 2 
4 tamtiež, str. 94 
5 tamtiež , str. 47 
6 Pre lepšiu manipuláciu v texte ponechávam v pôvodnom tvare; možno preložiť ako "ja". 
7 Turino, Thomas. 2008. Music as Social Life: The Politics of Participation, str. 109 
8 tamtiež, str. 95 
9 tamtiež, str. 102 
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dva aspekty - zjednocuje (zdôrazňuje podobnosti) a rozdeľuje (zdôrazňuje 

odlišnosti). "Neustále prebiehajúce procesy formovania identity človeka sú 

centrálnou otázkou sociologickej a etnomuzikologickej analýzy."10 

Konečne kultúrna (tiež identitná) kohorta je sociálne zoskupenie, ktoré sa 

formuje okolo zdieľaných habitov založených na podobných (uprednostnených) 

častiach self - hlavne na spoločenskej triede, pohlaví, zamestnaní, veku a farbe 

kože; ďalej najčastejšie okolo spoločných záujmov a koníčkov, politickej, 

náboženskej a etnickej príslušnosti a aktivít. Cez kohortu sa jedinci identifikujú v 

rámci skupiny a odlišujú od ostatných. Kohorty sa môžu formovať v rámci jednej i 

naprieč spoločnosťami, zdieľaný habit nielen formuje skupinu, ale tiež uľahčuje 

sociálnu interakciu. "Keďže je self pluralitný, každý človek je pochopiteľne členom 

celej rady kohort." 11  

Kultúrne formácie sú širšie a dlhodobejšie sociálne zoskupenia ľudí, ktorí 

zdieľajú väčšinu habitov širších oblastí ľudského života - reč, hierarchiu, etiku, 

pravidlá a iné. Formácie operujú naprieč kohortami a tvoria podmienky pre ich 

vznik, líšia sa tiež úrovňou významov prikladaných znakom. Súbor habitov 

formácie sa týka väčšiny oblastí života, zatiaľ čo súbor habitov kohorty je 

špecifický a situačný.  

Predpokladajme teda, že v krčme U Kulaté Báby sa schádza skupina ľudí, 

ktorá samu seba označuje ako "trampovia". Táto sociálna skupina sa skladá z 

konkrétnych ľudí, ktorí zdieľajú spoločné zvyklosti a hodnoty a ktorí sa cítia byť 

viac či menej členmi komunity či kolektívu, ktorý môžeme označiť za kultúrnu 

kohortu.  

 Výskumným problémom teda bolo zodpovedanie otázky, akým spôsobom 

kultúrna kohorta trampov v krčme U Kulaté Báby konštruuje svoju identitu 

prostredníctvom hudobných udalostí. Bolo teda potrebné zistiť, ktoré manifestácie 

ktorých habitov a hodnôt táto kultúrna kohorta berie ako definujúce, resp. ku 

ktorým aspektom identity sa účastníci vzťahujú behom týchto hudobných udalostí 

a akú rolu pri tom hrá trampská pesnička. 

 

 

                                                           
10 Turino, Thomas. 2008. Music as Social Life: The Politics of Participation, str. 106 
11 tamtiež, str. 102 
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1.4 Výskumná stratégia 

 Pre svoj výskum som vzhľadom na stanovenú výskumnú otázku, a 

všeobecnejšie aj vzhľadom k celkovému zameraniu práce, zvolil kvalitatívnu 

výskumnú stratégiu, ktorá mi veľmi dobre umožnila získať náhľad do myslenia 

tejto skupiny, ako aj na ich zdieľané habity. 

 Rámec kvalitatívneho spoločenskovedného výskumu mi poskytla kniha 

Jana Hendla Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace v kombinácii s 

online kurzom Úvod do spoločenskovedných metód v rámci prípravy na skúšku 

Spoločenské vedy v interdisciplinárnej perspektíve. 

 Miroslav Disman uvádza, že „kvalitatívny výskum pracuje s induktívnou 

logikou. To znamená, že výskumník postupuje od pozorovania a zberu dát 

smerom k vyvodzovaniu predbežných záverov.“12 „Kvalitatívny výskum je tiež 

charakteristický tým, že v ňom všetky operácie prebiehajú súčasne. Vďaka tomuto 

prístupu sa dá v priebehu výskumu rozhodovať napr. aké ďalšie dáta potrebujeme, 

môžeme ďalej preskúmavať domnienky a závery, ku ktorým sme dospeli“13  

 

1.5 Techniky a metódy zberu dát 

 Základná metóda, ktorú som použil, bolo zúčastnené pozorovanie. Ako 

výskumník som teda navštevoval spomínanú krčmu U Kulaté Báby v dobe 

konania sa týchto hudobných udalostí, kde som ich pozoroval, sledoval ich aktivity 

a pokiaľ bolo možné, nezapájal sa do diania. Pri pozorovaní som sa zameriaval na 

výber hraných pesničiek, na spoločné témy pri spomínaní, na konkrétne historky a 

ich vlastné charakteristiky trampingu, ktoré oni považujú za kľúčové.  

 Pri pozorovaní hudobnej udalosti som si vytipoval kľúčových hráčov a 

spevákov, s ktorými som robil naratívne rozhovory. Najprv som sa ich pýtal na ich 

vzťah k trampingu a ako sa k nemu dostali a potom som rozoberal ich praktiky pri 

hraní trampských pesničiek.  

 Tvorba dát prebiehala na mieste zaznamenávaním si heslovitých 

poznámok, ktoré mi slúžili ako záchytné body pre neskoršie spísanie súvislých 

                                                           
12 Disman, Miroslav. 1993. Jak se vyrábí sociologická znalost: Příručka pro uživatele, s.287 
13 Hendl, Jan, 2005. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace, s.50 
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poznámok mimo terén. Tieto poznámky som spisoval ešte v ten večer, resp. do 24 

hodín, aby nedošlo k zabudnutiu dôležitých faktov. 

 Konkrétne zapisovanie prebiehalo formou Geertzovho zhusteného popisu14, 

ktorého cieľom je nielen popísať realitu, ale aj zachytiť významy. 

 Počas pozorovania som používal použivať Spradleyho15 metódu „lieviku“, 

kde na začiatku som podrobne zaznamenával všetko, čo sa v teréne deje. Neskôr 

som sa zameral na zvlášť relevantné procesy a problémy. Postupne som vytvoril 

množinu konceptov, teoretický rámec, ktorý je zakotvený v dátach a dovolil mi 

„porozumieť tomu, čo sa v teréne vlastne deje“16. Ku koncu výskumu som prešiel 

na selektívne pozorovanie, kde po použití analytickej indukcie som vyhodnotil, 

ktoré dimenzie dát sú viac alebo menej dôležité a podľa toho som sa zameral na 

sledovanie „príkladov a dokladov typov správania a procesov nájdených v druhej 

fáze.“17 

 

1.6 Prostredie výskumu a výber vzorky 

 Môj výber vzorky na skúmanie bol účelový, keďže som skúmal krčmu „U 

Kulaté Báby“ ako prostredie, v ktorom sa pravidelne schádza úzka skupina ľudí. 

Tým pádom mohli moju výskumnú vzorku tvoriť všetci zúčastnení, teda okrem 

obsluhy podniku aj pár náhodných návštevníkov, ktorí väčšinou sedávali pri 

oddelených stoloch. Typ vzorky bol teda homogénny. Technika konštrukcie vzorky 

bola takisto účelová. V komunite trampov som si vytipoval kľúčových hráčov na 

nástroje, vedúceho hrajúcich muzikantov a tiež spevákov. 

  

1.7 Analytické postupy 

 Pre kvalitatívny výskum je príznačné, že k vytváraniu dát a ich analýze 

dochádza súbežne. Analýza môže totiž výskumníka posúvať pri výskume novým 

smerom a umožňuje hlbšie ponorenie do problému. Pri analýze som preto 

vychádzal z vlastných dát, terénnych poznámok a vlastných tranksripcií 

rozhovorov. Ako doplňujúci zdroj dát som použil obsahovú analýzu trampských 

                                                           
14 Geertz, Clifford. 1973. The interpretation of cultures: selected essays. New York: Basic Books. 
15 Spradley, J. P. (1980). Participant observation. New York: Holt, Rinehart and Winston. 
16 Hendl, Jan, 2005. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace, s. 195 
17 tamtiež 
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pesničiek. Vlastné dáta som si najprv rozdelil na určité segmenty a neskôr som ich 

kódoval pomocou otvoreného kódovania podľa Straussa a Corbinovej18. Otvorené 

kódovanie znamená, že pri tvorbe kódov vychádzame z dát, teda kódy nemáme 

dopredu pripravené. To znamená, že som si počas prečítavania dát rozdelil určité 

úseky textu, ktoré vypovedali o určitej téme a ktoré mi pomohli zodpovedať 

výskumné otázky. Týkalo sa to označenia a roztriedenia dát, ktoré mi neskôr 

uľahčilo prácu s textom. Potom som hľadal vzťahy medzi kódmi a v rámci 

jednotlivých kódov sa snažil vytvoriť predbežné interpretácie, ktorých správnosť 

som si následne overil v teréne. Cieľom bolo nájsť v dátach pravidelnosti a 

vytvárať interpretácie. 

 Okrem interpretácie na základe kódovania bol súčasťou správy taktiež opis 

skúmaného prostredia a kultúrnej kohorty trempov. Vychádzal som z Hendlovho 

tvrdenia, že zúčastnené pozorovanie je prístup, ktorý je "typicky opisný a 

explorativný."19 

 

1.8 Hodnotenie kvality výskumu 

 V tomto kvalitatívnom výskume som sa zameral na zbieranie veľkého 

množstva informácií o vymedzenej malej skupine jedincov. Keďže tento výskum 

sa týkal iba tejto konkrétnej skupiny ľudí a celkovo bol obmedzený iba na 

prostredie krčmy U Kulaté Báby, môžem skonštatovať, že nie je zobecniteľný na 

širšiu časť populácie. 

 Na druhej strane si myslím, že tento výskum disponuje vysokou mierou 

validity. Tá sa zvýšila dostatočným množstvom času venovaného štúdiu a 

pozorovaniu v teréne, čo bolo v mojom prípade cca 1 rok. Dôveryhodnosť som 

zvýšil použitím viacerých metód zberu dát. 

 Pri vykonávaní výskumu a pri samotných rozhovoroch som sa snažil 

odpútať od svojich subjektívnych názorov, pocitov a predstáv, aby som čo najviac 

obmedzil možné skreslenie zo strany výskumníka. V závere bakalárskej práce 

uvádzam, aké okolnosti mohli v priebehu celého výskumu ovplyvniť jeho kvalitu. 

  

                                                           
18 Strauss; Corbin. 1998. Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for 
Developing Grounded Theory 
19 Hendl, Jan, 2005. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace, s. 238 
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1.9 Etické otázky spoločenskovedného výskumu 

Najdôležitejšou etickou požiadavkou pre mňa bolo, aby dotyční boli 

oboznámení s tým, že sú predmetom výskumu. To znamená, aby vedeli, že ich 

tam chodím pozorovať, že v tejto krčme vykonávam výskum a že nie som 

v utajení. Pri realizácii rozhovorov som každého respondenta požiadal o ústny 

informovaný súhlas s nahrávaním. Anonymita v tomto prípade nebola úplne 

možná, keďže podľa samotného názvu výskumu je jasné, o ktorú konkrétnu krčmu 

sa jedná. Respondentov som vo svojej práci uvádzal pod ich trampskými 

prezývkami s ich súhlasom .  

Dotazovaní boli ďalej informovaní, že majú možnosť od výskumu 

kedykoľvek odstúpiť, prípadne neodpovedať na otázky, ktoré by im boli nejakým 

spôsobom nepríjemné a že majú možnosť vyjadriť sa k výslednému textu 

rozhovorov. Účastníkom som vysvetlil, že výsledky výskumu budú publikované len 

v mojej bakalárskej práci a nikde inde. 

 

1.10 Štruktúra práce 

Celá práca je rozdelená do deviatich kapitol. 

V úvode som načrtol teoretickú časť výskumu a svoj postoj ku skúmanej 

téme.  

V druhej kapitole som pre uvedenie do kontextu stručne načrtnol vývoj 

trampingu a trampskej pesničky.  

Tretiu kapitolu tvorí momentka z jednej z najdôležitejších udalostí v roku – 

Vianočnej Šotkovej trampskej sleziny20, čitateľ si tak môže vytvoriť svoju vlastnú 

predstavu o tom, ako prebiehajú hudobné udalosti skúmanej skupiny. 

Štvrtá kapitola je popisná a jej úlohou je uviesť čitateľa do skúmaného 

prostredia skrz predstavenie kľúčových informátorov a miesta, kde sa kolektív 

pravidelne schádza. 

                                                           
20 Emický výraz - od slova „slézat se“. Vo Veľkom trampskom slovníku je vysvetlený následovne –  
Slezina vzniká často i spontánně, když se kdesi u trampského ohně, či ve vhodně útulné hospůdce 
"slezou" pravověrní vandráci a poté se baví svým výrazně specifickým způsobem. 
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Ďalšie dve kapitoly sú orientované na aktérov a rozoberajú zvyklosti, vzťahy 

a úlohu hudby pri konkrétnych spoločných hudobných udalostiach, čím snáď 

dostatočne odpovedajú na položené výskumné otázky. 

Celá práca je zhrnutá v Závere v siedmej časti, pričom v kapitolách osem a 

deväť je uvedená Použitá literatúra a Prílohy. 
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2 O trampingu 

 

2.1 Vývoj trampingu 

Počiatky trampingu siahajú do obdobia pred prvou Československou 

republikou. Vznikli v súvislosti s vývojom českého skautingu a iných podobných 

mládežnických hnutí. Išlo o prvé skupiny mladých výletníkov, ktorí jazdili táboriť do 

prírody do južného okolia Prahy.  

Tramping teda býva považovaný za formu pobytu v prírode, voľnočasovú 

aktivitu, hnutie. Veľký sociologický slovník označuje tramping za "druh záujmovej 

činnosti blízky táboreniu a chatárčeniu, spojený s napodobňovaním zvyklostí 

tulákov, zálesákov, lovcov, Indiánov a vojakov“ 21. 

Tramping, v podobe v akej vznikol a v ktorej pokračuje až dodnes, je rýdzo 

československým fenoménom. Vzhľadom k dĺžke existencie trampského hnutia a 

jeho rozsiahlosti je prekvapivé, že sa mu podľa mojich informácií žiadny zo 

sociológov obsiahlejšie nevenoval. Prekážkou mohol byť komunistický režim (ktorý 

sa snažil tramping vykoreniť) či pomerne veľká uzavretosť a roztrieštenosť hnutia - 

trampovia nikdy neboli organizovaní v jedinom združení ani si nestanovili záväzné 

pravidlá. 

Osvetlenie pojmu taktiež poskytuje Bob Hurikán vo svojej knihe Dejiny 

trampingu. V kapitole Podstata trampingu sa nechal výrazne inšpirovať Knihou 

lesnej múdrosti Ernesta Thompsona Setona. Dozvedáme sa tak, že tramping je 

reakciou na všednosť a jednotvárnosť života v mestách. Že je návratom k 

primitivizmu, nie však v zmysle úbohosti, ale prirodzenosti. „Tramping kladie dôraz 

na znalosti primitivizmu indiánskej romantiky; na znalosti prírody a všetkých vecí s 

ňou súvisiacich, ako je táborenie, samostatnosť, družnosť, sebadisciplína a 

ozajstné kamarátstvo; lebo tieto napohľad prosté veci dávajú základy povahe 

jednotlivca v ďalšom jeho konaní. Tým, že trampovia prevzali niektoré zvyky ľudí 

primitívne žijúcich, neznamená, že by súčasnosť zavrhovali, ale, že dokázali 

preklenúť rozdiel medzi dobou minulou a dobou dnešnou - modernou. Trampovia 

                                                           
21 Maříková, Hana; Petrusek, Miloslav and Vodáková, Alena, 1996, Velký sociologický slovník: I. 
svazek, P-Z. Praha : Karolinum. s.1327 
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dokázali preniesť romantiku do dnešnej doby, do doby, ktorá bohužiaľ zabudla vo 

svojom egoizme a zhone na dorastajúcu mládež - smädnú viacmenej po 

romantickom živote.22 

V každom, kto bol trampingom v uplynulom storočí zasiahnutý, zostávajú 

spomienky na víkendový ideálny svet, v ktorom najvyššími hodnotami boli 

priateľstvo a láska k prírode, kde sa všetci vzájomne utvrdzovali vo svojom 

idealizme a nechuti vyrovnávať sa s kompromismi bežného života. Sveta, z 

ktorého čerpali energiu pre všedné dni, aj zásadné ovplyvnenie pre svoj životný 

štýl. 

Za špecifiká trampského prostredia je možné považovať odlišné 

medziľudské vzťahy, vyplývajúce z možnosti vybrať si svoju skupinu a tiež prijatie 

neoficiálne sociálnej role vrátane mena - trampskej prezývky.  

Ďalším špecifikom je citovosť, prejavujúca sa až naivnou ústretovosťou voči 

ďalším trampom a tiež kreativita, ktorej prejavom sú nielen už spomínané 

prezývky a vôbec slang, ale aj umelecká činnosť všetkého druhu. Samostatnou 

oblasťou viažúcou sa k trampingu (a vyrastajúcou z neho) je tak trampská hudba, 

literatúra a výtvarné umenie. 

Všeobecne možno povedať, že tramping predstavuje formu združovania, 

ktorá má výrazný vplyv na konštrukciu identity človeka a na jeho spôsob vnímania 

okolia. Nachádzame v ňom jeden zo socializačných činiteľov, ktorý sa podstatným 

spôsobom vpisuje do charakteru participujúcich.  

 

2.2 O trampských pesničkách 

Trampská pieseň je s trampingom nerozlučne spätá. Ide o špecifické 

odvetvie českého folku, ktoré spolu s trampingom, skautingom a woodcraftom23 

vzniklo už v 20. rokoch 20. storočia. Sprvu sa jednalo o jednoduchú, úplne 

neformálnu a spontánnu ľudovú zábavu, prevádzkovanú najmä cez víkendy pri 

táborových, besedových a osadných ohňoch. 

Hlavnú úlohu sprievodného nástroja hrala akustická gitara, začínajúci hráči 

často poznali len tri akordy s prednostným významom C dur. Okrem nej boli 

                                                           
22 Hurikán, Bob. 1990. Dějiny Trampingu, s.10  
23 Lesná múdrosť - výchovný systém, smerujúci k všestrannému zdokonaľovaniu človeka pobytom 
v prírode 
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používané aj „husle, banjo, hrebeň, ozembuch alebo harmonika, ktorá ale 

neprešla do veľkej obľuby, pretože bola považovaná za príliš hlučnú k táboráku.“24 

Prvé trampské pesničky mávali jednoduchý nápev aj harmóniu, obyčajný text a 

bývali spievané spravidla väčším počtom amatérskych spevákov a to väčšinou 

viachlasne. Ich námety mávali silne romantický nádych, často pojednávali o 

kovbojoch, indiánoch, námorníkoch alebo zlatokopoch a niekedy boli tieto námety 

značne sentimentálne. 

Neskôr začali vznikať aj piesne s pôvodnou melódiou a vyrástla prvá silná 

generácia trampských hudobníkov, z ktorých možno menovať napríklad Jarku 

Mottla, Edu Fořta, Pedra Muchu, Gézu Včeličku, Jendu Kordu, Boba Hurikána, ale 

aj bratov Ryvolových, Kapitána Kida a ďalších. 

  

                                                           
24 Janeček, Petr. 2011. Folklor atomového věku, s. 76 
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3 Momentka 

 

Akcia: Šotková trampská slezina 

Miesto: krčma U Kulaté Báby, Řehořova 40, Praha - Žizkov 

Dátum: piatok 18. 12. 2015 

 

V decembri mávajú sleziny väčšiu návštevnosť, najmä takzvané Vianočné 

sleziny, kde sa tak nejak neformálne preberajú trampské udalosti končiaceho roka 

a pripravujú podujatia na budúci rok. Kamarátky a kamaráti si niekedy dávajú 

darčeky, inokedy napríklad novoročenky a zvadlá25 na budúce akcie, ale väčšinou 

si len pripijú na zdarný budúci rok. Jednou z takýchto slezinových krčiem je aj 

žižkovský podnik U Kulaté Báby, kde sú pravidelne v utorky sleziny vedené Šotkom. 

Akcia je dopredu avizovaná 

zvadlom (viď obrázok), ktoré na 

predchádzajúcich akciách Šotek 

sám rozdával medzi svojich 

známych, ale aj mimo nich a 

necháva ich rozdávať ďalej medzi 

kamarátov svojich kamarátov. Na 

pozvánke je jasne vidno Žižkovskú 

vežu, ale presne miesto konania 

akcie nie je uvedené. Ide o starý trampský zvyk, kde presné miesto stretnutia nebolo 

explicitne uvedené, ale zainteresovaní vedeli, o čo sa jedná.  

V piatok teda pešo prichádzam do krčmy U Kulaté Báby okolo 19:50. Väčšina 

stolov je už obsadených, tak sa presúvam rovno ku stolu muzikantov, kde si sadám 

k prvému stolu, hneď napravo od nich. Pri stole už sedia Atabe, Mylda a Smrtibrách, 

ktorých stretávam dnes prvýkrát, ale už som o nich mnohokrát počul, najmä 

                                                           
25 Emický výraz - od slova pozvať - pozvánka na trampskú akciu. Klasické zvadlo je kartónik 
veľkosti pohľadnice, zasielaný poštou, zvyčajne s obrázkom, a bližšími údajmi o akú akciu ide, a 
kde a kedy sa koná. 
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v súvislosti s T.O.26 Yankee. Trampským „ahój“ ich pozdravím a objednávam si prvé 

pivo. Vedľa mňa, pri hlavnom muzikantskom stole, sedí na čele stola Šotek, drži 

v ruke gitaru, ladí si ju a niečo si vybrnkává - pravdepodobne sa rozohráva.   

Na mieste už je trinásť ľudí, menovite Atabe, Mylda, Smrtibrách, Markéta, 

Plandžet, Cyril, potom Helena a Macina (kamarátky Markéty), ďalej Jůra, 

samozrejme Šotek a potom Michal a dvaja jeho kamaráti, ktorých zatiaľ nepoznám.  

Všetci menovaní sedia pri hlavnom stole, v rukách držia svoj hudobný 

inštrument (Markéta a Helena gitaru, Plandžet gitarové ukulele a píšťalu, Cyril 

bendžo, Jůra, Michal a Šotek gitaru), ale ešte nehrajú. Z času na čas si upijú z piva, 

ktoré majú pred sebou na stole. Niektorí pri tom fajčia cigarety, Cyril zase tabak zo 

svojej starej drevenej fajky. Občas medzi sebou prehodia pár viet, ale väčšinou je 

ticho. Niektorí pozerajú na televízor v rohu miestnosti, v ktorom sa vysiela futbal. 

O 20:10, keď sa Šotek a ostatní doladia, barmanka vypína diaľkovým 

ovládačom televízor.  

Šotek dvíha nad hlavu pohár s pivom a razantne, nahlas si prípíja so 

všetkými zúčastnenými – „Kamarádi – nádraží!“ V tom momente Plandžet zapíska 

na svoju donesenú píšťalu, ktorou imituje zvuk trúbenia lokomotívy. Na to Šotek 

zvolá „a jedém!“ a všetci si hromadne pripijú. Po prípitku sa Šotek ihneď pustí do 

hrania prvej pesničky - Návrat od Wabiho Ryvoly.  

Touto pesničkou začína každú svoju slezinu s odôvodnením, že to je 

spomienka na jeho kamaráta, ktorý umrel vo svojich 29 rokoch a s ktorým spoločne 

zakladal túto slezinu. 

 Ihneď sa k nemu pridajú Markéta a Helena na gitaru a Cyril na bendžo 

a všetci viachlasne spievajú. Po dohratí pesničky Šotek nikomu nedáva odýchnuť 

a priamo prechádza do ďalšej pesničky s názvom Kone. To už sa k spevu pridajú 

ľudia aj od môjho stola, teda Atabe, Mylda a Smrtibrách.  

                                                           
26 Trampská osada 
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Asi o 10 minút neskôr prichádza do 

krčmy Míša, ktorého všetci momentálne 

nespievajúci pozdravia trampským „ahój“ 

a prisadá si hneď vedľa mňa k môjmu 

stolu. Okamžite dostáva od Atabe zvadlo 

na ich výročný potlach27 (viď obrázok).  

O 20:32 príchadzá hráč na druhé 

bendžo, Zdeňek, ktorému hneď Míša 

hlasito vysvetľuje, že sme mu zabrali jeho obľúbené miesto a tak Zdeněk musí celý 

večer stáť medzi našim a Šotkovým stolom. Ten po chvíli vysvetľuje, že nástroj, 

ktorý Plandžet drží v ruke, je gitarové ukulele ktoré má C ladenie v tóninách AECG. 

Neskôr si prísediaci robia srandu z novej Zdeňkovej košele, ktorú on nazýva, že to 

je jeho nová pódiová košeľa. „Takhle vás zbožňuju, že sem nosím takhle drahý 

hadry“. Všetci pri stole sa tomu smejú a s radosťou si pripíjajú pohárikom rumu. 

Osem minút po svojom príchode je už Zdeněk naladený a rozohratý a aktívne 

sa pripája k ostatným muzikantom svojou hrou na bendžo, aj keď pri tom nespieva. 

Po prvej pol hodine hrania Šotek zavelí krátku prestávku, počas ktorej sa 

zintentivní vrava ľudí, keďže sa konečne môžu počuť.  

Rozprávajú sa o rôznych všedných veciach zo života – Mylda hovorí o tom, 

ako sa doma učí prvý krát používať myčku na riady, Míša vysvetluje, že dnes to pivo 

do neho akosi nejde, pretože sa pred príchodom do krčmy rozhodol zjesť mesiac 

starú sekanú, ktorú mal v chladničke, s dvoma druhmi kečupu a chrenom. 

Následne pauzu preruší Šotek, ktorý si najprv zahrá 3 akordy na neostro a 

potom razantne hrabne do strún a začne spievať. Všetci hráči na bendžá a gitary 

sa ihneď k nemu pridajú. Zdeněk spestruje doprovod tým, že doň hrá rôzne 

akordické vyhrávky.  

Medzitým začne Atabe rozprávať historku o tom, ako bola s rodičmi na 

Slovensku, vo Vysokých Tatrách, na potlachu, kde sa zišlo asi 120 trampov a „jední 

byli moravskí rusi, druhí poláci, třetí češi a čtvrtí rodní slováci, všechno z tý Nový 

                                                           
27 Emický výraz – slavnostné zhromáždenie u ohňa. Vo Veľkom trampskom slovníku je vysvetlený 
následovne –  „pův. indián. slavnost potleeč ( angl. potlatch), v češtině mylně spojováno s tlachat. 
Je to jedna z nejvýznačnějších událostí života trampské osady. Trvá obvykle podstatnou část 
víkendu a sestává se z nejrůznějších místních prvků, z nich nejtradičnější jsou trampské soutěže a 
slavnostní oheň. Na potlach obvykle zve pořadatel zúčastněné poštou zasílaným 'zvadlem', v 
novější době i internetem.“ 
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Lesný a každej si mlel tou svojí řečí. Stejně jsme si rozuměli.“ Dodáva idylicky, až 

zasnene. 

Míša pokračuje v príhodách z Vysokých Tatier a spomína, ako spolu so 

Šotkom, ktorý mal v tej dobe 18 rokov, vyrazili do Belianskych Tatier a na Roháče. 

„No tam jsou krásny plesa a tak, jó. Tak jsme to tam tenkrát prolejzali. Tam si 

nepotkal nikoho, protože tam se nesmělo (chodiť) – ani ochranári, ani turisti. 

Paráda!“ Pri spomínaní ďalších vhodných miest na trampovanie Míša dodáva, že 

„Veľká Fatra je veliký území, téměr bez lidí, kde není vyloženě pro mastňáky28 tolik 

atraktivních míst, kde by mohli bejt, takže pro trempy to je ideálni místo.“ 

Šotek medzitým odštartuje ďalšiu pesničku za doprovodu Zdeňka, Cyrila, 

Markéty a Plandžeta. Zanietená diskusia pri našom stole však pokračuje napriek 

všeobecnému hluku v krčme. 

Asi o 20:45 prichádza do krčmy Poutník. Tí, čo práve nehrajú, ho so 

vztýčenou rukou pozdravia už vo dverách. Poutník nejde rovno na bar, kde je jeho 

tradičné miesto, ale ide aj s kontrabasom do zadného salónika, kde nikto nieje. Tam 

si vytiahne z puzdra na kontrabas handričku a starostlivo utrie krk nástroja a struny 

od prachu. Potom sa začne (diskrétne) v tejto miestnosti sám rozohrávať. Potom 

ako sa rozohrá, vráti sa do prednej časti miestnosti. 

Míša medzitým rozpráva príhodu o tom, ako keď raz bol s partiou na výlete 

na Donovaloch, kvôli nim vznikla v krčme veľká bitka. „Protože v tý hospodě byli 

sami takoví ‚slovani‘ a s nami tam byl blonďak, ale takový vyloženě provokatívni 

blonďáček, jó, vzhledem. A když se v tý hospodě popilo všechno, tak teď ho začali 

nějakí dva místni kluci otravovat jako: ‚ty si švéd!‘ a ‚čehúni jsou švédi!‘ No a pak 

tam byli jiní slováci a ti řekli ‚to jsou dobrý kluci, nech je bejt na pokoji!‘ Teď se tam 

dvě party utvořili, nás nechali bejt a mezi sebou se to stupňovalo, stupňovalo, až se 

porvali mezi sebou!“ Všetci pri stole sa začali smiať a skonštatovali, že slováci sú 

trochu „divočejší“. 

                                                           
28 Emický výraz – odvodené od turistu, ktorý v prírode zahodí mastný papier od cukríku. Vo Veľkom 
trampskom slovníku je vysvetlený následovne – „Pejorativní výraz jímž trampové označují civilizací 
postižené obyvatele měst, s nimiž se náhodně setkávají v přírodě. Pravý a nefalšovaný paďour je 
nesportovně obézní měšťák se vzhledem vepře, společenskou inteligencí komára, povahou 
hovězího bravu a sebevědomím dobyvatele kontimentu. Jeho domovem je městská civilizace a do 
přírody přichází jen aby ji zničil a pokálel. Není schopen v ní žít, povrchně obdivuje její krásu, aniž 
by jí rozumněl. Je v přírodě "na návštěvě", a odmítá se v ní chovat jako host. Neovládá zásady 
života v přírodě, protože je v městské civilizaci nikdy nepotřeboval, projevuje naivní hloupost a 
bezohlednost nevychovaného dítěte, a nedostatek tolerance, solidarity a kamarádství. Označit 
někoho za masňáka či paďoura je mezi trampy natolik přiléhavá charakteristika povahových 
vlastností a schopností dotyčného, že označit takto trampa je už tradičně poukázkou na insultaci.“ 
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Ďalej hovorí o košických trampoch: „...no, třeba takoví košíčáci, tí nam zase 

říkali: ‚no jó, Bratislava a tam okolo Žiliny, stredné Slovensko, tam jsou všichni 

takoví nacionalisti.‘ Ale oni říkali – ‚my tady bereme každého! My sme východniari, 

nám tady nikdo nevadí‘. A přišli jsme tam do hospody, voni tomu říkali Londýn, tam 

měli nástěnky trampský, všechno, a to bylo plný trampů a jedna písnička za druhou 

byla česká! (smiech). Ani jedna slovenská, všechno trampský písničky český! 

A potom nám jeden říkal – ‚kam tady budete spát, poďte ke mně, támhle bydlím 

v paneláku.‘ Tak jsme šli čtyři spát do paneláku a von říkal: ‚ráno zamkněte a ty klíče 

hoďte‘ – to bylo v přízemí – ‚oknem do pokoje, já mám ještě jedny.‘ Vúbec žádny 

obavy, že by ho někdo vykrad – jó tam byli perfektní vztahy medzi lidma!“ 

Atabe začne hovoriť o košických trampských kapelách, ktoré spievajú o 

Jackovi Londonovi. Taktiež spomína najznámejšiu slovenskú trampskú kapelu 

Pekaringo. 

Míša spomína, ako so Šotkom ešte jazdili na vodnú priehradu Ružín, kde 

bola trampská osada Zlatej had.  

Medzitým Šotek už spieva a hrá pesničku „Dřevenej spacák“, ktorej refrén 

keď započujú Atabe a Mylda, hneď sa pridajú so spievaním.  

Ako ďalšiu Šotek začne hrať Čas odjezdů od Wabiho Ryvoly, kedy všetci 

diskutujúci zrazu prerušia svoju konverzáciu a začnu zboro spievať refrén.  

Míša počká, kym všetkým prítomným barmanka prinesie poháriky s rumom, 

potom zdvihne pohárik nad hlavu a zvolá: „na nostalgii!“ Šotek zakrúti hlavou 

a poznamená „máte mě na svědomí!“ a všetci si spoločne pripujú. 

O 21:23 začne Šotek hrať (podľa slov prísediacich) klasiku Plácec v ůdolí. 

Na konci piesne Zdeněk zahrá na bendžo sólo. 

Po pol hodine intenzívneho hrania a spievania je krátka prestávka medzi 

pesničkami. Pri našom stole sa objavuje Helena a v ruke drží žltú pokladničku 

v tvare prasiatka s tým, že byl mal každý prispieť. „Šotkovi na struny“. Každý 

prispeje. 

Ďalej sa pri stole začne rozoberať aktuálny dokumentárny seriál, bežiaci na 

ČT2 - Zvláštní znamení touha. Míša poznamenáva, že je to „absolutně špatně“ 

(myslí tým urobené), pretože to nezachytáva to, o čom tramping je.  

Míša ďalej spomína: „...jak je ta soutěž – Kde domov můj – tak tam byla 

otázka, že kdo napsal knihu Policejní hodina. No a on to nevědel (smiech), to je ale 

blb.“ (Pozn.autora – Policejní hodinu napísal Géza Včelička, známy český novinár, 
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reportér, básnik, prozaik a popredný organizátor trampského hnutia - od roku 1930 

redaktor ľavicového časopisu Tramp). 

O 20 minút neskôr k nám prichádza k stolu Šotek, zatiaľ čo ženy, menovite 

Markéta, Helena a Macina, preberajú hranie a hrajú a spievajú pesničku Klíč pro 

štěstí od Marie Rottrovej. 

Vo chvíli, keď si k nám Šotek prisadá, „pristanú“ na stole poháriky 

s alkoholom zvaným čert. „To je rum s griotkou - to je Republikové pití“ vysvetľuje 

Mylda, ktorý túto „rundu“ objednal. Všetci si spoločne pripijeme a rozprávame sa o 

rôznych veciach.  

Po dofajčení cigarety sa Šotek vracia k „muzikantkému“ stolu, kde sa s 

gitarou pridá k hudobného doprovodu, ale trochu nezvyčajne a to tak, že na gitare 

hrá iba basovú linku na najhrubších strunách. 

Pri hraní ďalších pesničiek už hrá „normálne“, pri hraní s ostatnými využíva 

neverbálnu komunikáciu na určovanie poradia, kto kedy bude spievať. 

Desať minút pred jedenástou je už väčšina osadenstva krčmy „pod parou“. 

Dvaja, pre mňa neznámi zákaznici pri stole v opačnom rohu miestnosti – starší muž, 

okolo 50 rokov, ktorý má dlhé šedivé vlasy do copu a na sebe má oblečené modré 

montérky a sivé tričko a mladšia žena, okolo 30 rokov, sa spontánne zdvihnú a 

začnú (v doprovode hudby) spolu pred barom tancovať. 

Ďalej nasleduje pesnička Arizóna, ktorej text pozná väčšina krčmy a všetci ju 

zborovo hlasito spievajú. 

Pri ďalšej piesni „Trampe, kamaráde“, ktorú tiež všetci zborovo spievajú, ku 

koncu hrania Šotek mávne na Zděňka, ktorý v tej chvíli v krčme jediný hrá na bendžo 

sólo. Po štyroch dobách sa k nemu všetci pridajú so spevom a asistujú mu. 

Nasledujú pesničky ako Šilhavej mariňák, Černá loď, Bíle jeepy, Madagaskar 

alebo Desperádo. Väčšina osadenstva podniku tieto pesničky ovláda a zborovo ich 

spieva. 

Po dohratí Šotek skonštatuje „dneska nám to hraje, pánove!“ – „jó, jde to, jde 

to...“ 

Okolo 23:10 odchádza Poutník spolu s Markétou, Plandžetom a ďalšími 4 

ľudmi. V krčme sa trochu upokojí atmosféra, Šotek s nami sedí pri stole a pijeme 

spolu „panáky“, zatiaľ čo Helena a Macina v pozadí hrajú pesničku No to se ví od 

Kapitána Kida, Cyril s nimi spieva. Nasledujúcu pol hodinu Šotek už veľmi nehrá na 
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gitaru, zatiaľ čo dievčatá a ženy pokračujú vo vedení hudobnej časti. Šotek už len 

fajčí cigaretu a spieva s nimi.  

Pätnásť minút pred polnocou nás v krčme ostáva asi 5-6 ľudí, barmanka už 

očividne chce ísť domov. „Takže dobalíme!“ pripomenie nám spoza baru. 

Všetci zaplatia svoj účet a pomaly sa presunú pred krčmu, kde sa vrelo lúčia. 

Popri trampskom stisku rúk sa dohadujú, že sa uvidia najbližšie cez víkend na 

vandri, resp. o týždeň opäť tuto na slezine.  

Tri minúty po polnoci sa so všetkými rozlúčim a peši idem domov. 
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4 Kolektív 

 

Táto kapitola je veľmi opisná, keďže sa domnievam, že dôkladné uvedenie 

do kontextu je pre túto prácu dôležité. 

 

4.1 Kľúčoví informátori  

Žiadny z kľúčových informátorov ani z ostatných členov komunity 

nevyžadoval anonymizáciu, takže som v práci použil pri označovaní aktérov ich 

trempské prezývky tak, ako ich používajú oni sami.  

Skúmanú skupinu tvorí kolektív kamarátov z krčmy U Kulaté Báby a okolie 

združené okolo centrálneho člena, Šotka. Hoci má samozrejme každý člen 

kolektívu svoj vlastný, jedinečný osud, existuje niekoľko záujmov, ktoré zdieľa 

prinajmenšom jadrová časť, ktorá sa skladá z približne ôsmich členov rôzneho 

veku. Premenlivý okraj komunity potom tvoria prevažne ich priateľky, manželky, 

známi kamarátov, náhodní poslucháči, resp. noví hudobníci, ktorí si prišli do krčmy 

U Kulaté Báby zahrať trampské pesničky. 

 

Šotek  

Šotek je vedúcou postavou hudobných udalostí U Kulaté Báby. Aktéri ho 

uvádzajú ako hlavného „tahouna“ 29 hrania, takže je ten, kto určuje, ktoré pesničky 

a kedy sa budú hrať. Vždy začína pesničku (z veľkého spevníka, ktorý má 

položený pred sebou na stole) a tak isto diriguje, resp. neverbálnou komunikáciou 

určuje, kto bude kedy hrať ktorú pasáž, resp. ich „strieda“ 30 (určuje poradie hráčov 

pri hraní inštrumentálných sól, pozn. autora). 

Má 48 rokov, žije v Prahe a v súčasnej dobe sa živí ako vodič kamiónu. Je 

pôvodom z Ostravy, podľa jeho slov19 si prešiel komplikovaným detstvom, kedy 

v šesťnástich rokoch utiekol od matky a stal sa tulákom. Po asi mesiaci túlania sa 

stretol s Míšom, ktorý ho pozval na jeho prvú trampskú „slezinu“.31 

Ako sám hovorí, o trampingu sa dozvedel úplnou náhodou v pätnástich 

rokoch od svojho kamaráta, ktorý vtedy býval o vchod vedľa. Vtedy kamarátov 

                                                           
29 Z rozhovoru s Míšom 24.11.15 
30 Z rozhovoru so Šotkom 23.5.16 
31 tamtiež 
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nevlastný otec jazdieval na vandry a „tak mi o tom vypravěl a já jsem takhle, jsem 

si jednou řekl: „to by nemuselo být špatný! A vyrazil jsem prostě úplně 

sám…prostě jako…na cestu, viď. Vod tý doby se mi to strašne zalíbilo a jezdil 

jsem furt, no.“32 

Hrať na gitaru sa Šotek začal učiť až vo svojich osemnástich rokoch u 

kamaráta Míšy. Neskôr si zo svojej prvej výplaty kúpil svoju prvú gitaru za 200 

československých korún. 

Svoju prezývku dostal práve od Míšy – „no protože jsem vždycky Míšu 

zlobil. Jsem vždycky hodně jezdil s Míšou, když jsem byl mladší a vždycky jsem 

mu nějak odporoval, zlobil jsem ho – a on řekl ‘ty ses takový šotek!‘ a bum, 

najednou to bylo.“ 

Šotek je stredne vysoký, štíhly, nosí dioptrické okuliare a stredne dlhé vlasy 

- po plecia. Rád nosí jednoduché oblečenie ako napríklad čierne tričko s nápisom 

Rock´n´Roll a čierne nohavice, na ruke má kožený náramok.  

Šotek je v neposlednom rade gatekeeper, ktorého úloha vo výskume 

vyplýva z toho, že je vedúci hudobných udalostí U Kulaté Báby, ktoré sú 

predmetom výskumu. Bez jeho vedomia sa dostať k „muzikantskému“ stolu by 

bolo takmer nemožné a to ako pre výskumníka, tak aj pre bežného návštevníka. 

 

Míša  

Míša je jeden zo Šotkových najbližších kamarátov. Po prvý krát sa s ním 

stretol, keď mal Šotek šestnásť rokov. Míša, ako starší tramp, zobral Šotka „pod 

svoje krídla“ a zasvätil ho do tajov trampských slezín a vandrov. Odvtedy spolu 

jazdia na rozličné vandry a pôsobia na rôznych slezinách.  

Míša sa v skutočnosti nevolá Míša. Vlastným menom sa volá Miloš. Túto 

prezývku mu dala jeho mama, ktorá ho od malička tak volala a táto prezývka mu 

ostala dodnes.  

Má 64 rokov, momentálne býva v Prahe a v súčasnej dobe je už na 

dôchodku. V kolektíve U Kulaté Báby plní funkciu kronikára a organizátora. 

Vehementne zhromažďuje zvadla a fotky z rôznych akcií, takisto archivuje staré 

čisla občasníku Trempoviny a občas píše o trempingu amatérske články. Medzi 

jeho hobby patrí práca na jeho chalupe v Krušných Horách. 

                                                           
32 Z rozhovoru so Šotkom 23.5.16 
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Míša má strednú výšku, je zavalitejšej postavy, má krátke čierne vlasy, fúzy 

a rád nosí obyčajný tmavo-modrý sveter a tmavé menčestrové nohavice.  

Tvrdí, že k trempingu sa dostal už od svojich prvých dvoch mesiacov života, 

keď so svojimi rodičmi a babičkou vyrastal v druhej najstaršej českej trampskej 

osade Údolí Děsu. V neskoršom veku nechodieval do pionierských táborov, ani sa 

nestal pionierom, ale „byl jsem prostě s rodičema a babičkou furt na tý trempský 

osadě a byl jsem zvyklej dělat si co chci, bez nějakech omezení, nějakejch 

vedoucích, takže já jsem vlastne celý dětsví prožil tak nejak v absolutní volnosti a 

svobodě – tak jak má správnej tremp cejtit.“33 

Míšova rola počas hudobných udalostí U Kulaté Báby nie je veľmi 

signifikantná, keďže sám na žiaden hudobný nástroj nehrá. Sám to odôvodňuje 

slovami: „Ne, mě sice učili tí nejlepší trempský hudebníci, skladatelé starejch 

trempskej písní jako Pedro Mucha a tyhlety, co složili ty slavný trampský písničky, 

ale zistilo se, že prostě těmahle rukama to prostě nejde (ukáže malé ruky s 

hrubými prstami). Nemůžou být všichni kytaristi, taky musí někdo kecat!“ (smiech). 

Šotek tento fakt v rozhovoroch potvrdzuje: „Míša nehraje. Spívat umí, ale nic moc. 

Ale on je spíš takovej organizátor. To si pak zaspivame, když jsme ožralí. On má 

rád takový ty starý písničky z Údoli Děsů, takže to mu občas udělám radost.“ 

 

Poutník 

Poutník je najstarší člen kolektívu Šotkovych trampskych slezin. Spolu so 

Šotkom túto slezinu založili pred dvadsiatimi rokmi. 

Poutník má 66 rokov, v súčasnosti je na dôchodku, v minulosti sa živil ako 

údržbár. Svoju povesť si vybudoval tým, že chodil každý deň na inú slezinu, kde 

hrával na rôzne hudobné nástroje, raz na mandolínu, inokedy na gitaru. Na 

Šotkových slezinách sa prezentuje hraním na kontrabas.  

Je štíhlej postavy, mierne vysoký a má krátke sivé vlasy a fúzy. Nosí 

dioptrické okuliare. Najčastejšie mávaí oblečenú bordovú košeľu a modré džínové 

nohavice.  

 

 

 

                                                           
33 Rozhovor s Míšom 24.11.15 
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Cyril 

Cyril je starší muž, ktorý má už okolo 62 rokov, je strednej postavy a výšky, 

má pološedivé vlasy. Väčšinou nosí modrú kockovanú košeľu a modré džínové 

nohavice. 

 Pri hudobných udalostiach U Kulaté Báby väčšinou hráva na bendžo. Spolu 

so Zdeňkom hrávajú na bendžá obaja naraz a striedajú sa v tom, kto hrá hlavnú 

melódiu, zataľ čo druhý hrá doprovod. Pri Cyrilovej absencii na bendžo hrá Zdeněk 

vybrnkávaciou technikou hlavnú melódiu viac-menej celý čas sám. Ak chýba 

Zdeněk, tak ho zase zastúpi Cyril. 

Cyril sa ocitol v kolektíve hudobníkov U Kulaté Báby tak, že pred tridsiatimi 

rokmi učil Šotka hrať na gitaru a on ho na oplátku pozval na „svoje“ sleziny 

v spomínanej krčme. 

Cyril však pravoverný tremp nie je, na hudobné udalosti U Kulaté Báby 

chodí iba kvôli muzike - „většinou hráva všechno kolem country. Von se jako 

tremp necejtí. Nechodí na vandry. Čisto jenom tá hudba ho baví.“34 

 

Zdeněk  

 Zdeněk, vlastným menom Zdeněk Jarchovský, je druhý z hráčov na bendžo 

na Šotkových slezinách.  

Má 64 rokov a býva v Prahe. Je bratom slávneho scenáristy Petra 

Jarchovského.  

Je štíhly, stredne vysoký a má krátke pološedivé vlasy. Rád nosí čierne 

tričko s dlhými rukávmi, zapásané vo vysoko vytiahnutých zeleno-sivých 

nohaviciach. 

Ako hovorí Šotek: „ten taky tremp zrovna moc není, ale prostě hraje rád na 

benjo.“  

Zdeněk sa pri hraní na bendžo vždy dopĺňa s Cyrilom, Šotek ich väčšinou 

neverbálnymi gestami pri hraní (zdvihnutá ruka) strieda v tom, kto bude hrať 

sólovu linku a kto doprovod. 

 

 

 

                                                           
34 Z rozhovoru so Šotkom 23.5.16 
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Markéta  

Markéta, tiež prezývaná Lijána, má 47 rokov a v súčasnej dobe sa živí ako 

účtovníčka. Na Šotkove sleziny chodí už od roku 1997, aj keď sa so Šotkom už 

pozná od začiatku deväťdesiatych rokov. Väčšinou sedí po pravici sotka a hrá na 

akustickú gitaru, na ktorej hrá najmä doprovod v podobe jednoduchých akordov a 

spieva alt. Na gitaru sa začinala učiť práve u Šotka. 

Markéta má tzv. špinavé blond vlasy a väčšinou nosí čierny sveter s 

rukávmi vyhrnutými po lakte a modré džíny.  

 

Plandžet 

Plandžet je manžel Markéty. Na slezinách väčšinou hráva na gitarové 

ukulele, ale občas hráva aj na valchu, píšťalu alebo rapkáčik. Zvyčajne nosieva 

červenú mikinu a modré džínové nohavice. 

 

Jůra  

Jůra je z Moravy, na Šotkove sleziny chodí už viac ako 15 rokov. Šotek ho 

spoznal na vandre. 

Má 53 rokov, je strednej výšky a silnejšej postavy. Má krátke čierne vlasy 

a nosí okuliare. Najčastejšie na sleziny nosí červeno-bielu kockovanú košeľu 

a modré džíny. Pri hudobných udalostiach v krčme U Kulaté Báby hrá na gitaru a 

okolo krku ma na šnúrke zavesené kazoo. Hráva väčšinou iba akordy, občas 

k tomu pridá doprovod v podobe hrania na spomínané kazoo. 
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Kľúčoví informátori – z ľava: Jůra, Plandžet, v pozadí Zdeněk, Šotek, Cyril, Poutník, 

Michal a Macina. 

Pohľad na krčmu U Kulaté Báby z ulice. 
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4.2 O krčme U Kulaté Báby 

 Pražská krčma35 U Kulaté Báby je nenápadne schovaná v uličke Řehořova 

hneď na začiatku mestskej časti Žizkov, kúsok od pamätného vrchu Vítkov 

a najdlhšej žižkovskej ulice Husitská/Koněvova. 

Po vstupe do krčmy uvidí človek pomerne zvyčajnú českú hospodu 

s drevenými stolmi a veľkým barovým pultom v strede, prístupným z troch strán – 

zo štvrtej strany je vchod do kuchyne. Bar má červeno-tehlový spodok, na vrchu 

visia dolu hlavou čisté vínové poháre, na stĺpoch sú zavesené zväzky cibulí 

a kukurice. Vrch baru ma striešku, aj so škridľami, na vrchu strechy je položený 

naležato reproduktor. V strede baru sú pípy na pivo, čapuje sa Gambrinus, Kozel či 

Plzeň v cenových reláciách 25 - 35 Kč za polliter. Na ľavej strane baru sú pivové 

krígle s príbormi na jedenie, koreniny, omáčky a iné príslušenstvo na jedenie. 

Pritom je v tomto rohu baru chladnička na nápoje s logom Birell. Hneď vedľa 

napravo sú 4 poličky, na troch z nich sú prázdne poháre, na najvyššej sú fľaše 

s whisky, polička pokračuje ponad vchod do kuchyne, sú na nej slané tyčinky, 

chipsy, zapaľovače. V pravej časti baru sú mašiny na kávu, okolo baru sú spredu 

a z pravej strany barové stoličky. Z ľavej strany je stôl, zastrešený barovou 

strieškou, ktorá pokračuje až po stenu. Na pravo od baru je na stene medzi barom 

a vchodom do zadnej miestnosti korková nástenka, zavesená na výšku, plná 

fotografií z rôznych akcií, na ktorých sú ľudia v kostýmoch a prevlekoch pri rôznych 

príležitostiach, momentky v hospode, ako tam muzikanti hrajú, ako aj momentky 

detí, atď. Vedľa je vchod do zadnej miestnosti, tzv. salóniku, kde po stranách tejto 

uličky sú dámske a pánske WC a na konci uličky je spomínaný salónik so stolným 

futbalom, šípkami a niekoľkými stolmi. Nad vchodom do tejto uličky je ďaľšia 

polička, prevažne s keramickými krígľami. Napravo od vchodu do zadnej miestnosti 

je na stene vyobrazená „kulatá bába. Pod touto stenou sa nachádzajú dva stoly. 

Celá krčma je sponzorovaná pivovarom Gambrinus. Všetky drevené stoly majú 

červený Gambrinus obrus, Gambrinus podpivníky, Gambrinus nápojový lístok 

(lístok obsahuje ponuku piva, vína, nealko a panákov za ľudové ceny 24-32 Kč). 

Ľavá stena hospody (naľavo od zastrešeného stolu) má vešiaky na kabáty 

a Tullamore tabuľu s reklamou na „happy hours“ - každé štvrtky panák Tullamore 

                                                           
35 Slovo krčma zámerne používam preto, lebo väčšina návštevníkov tu nechodí kvôli jedlu 
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whisky za 40 Kč. Hneď vedľa naľavo je v rohu miestnosti televízor, na ktorom sa 

väčšinou vysiela futbal z ČT Sport. Strop hospody sú hnedé drevené lakované 

dosky, jeden stropný ventilátor a v strede je taktiež premietačka. Na ľavo od 

televízie (teda stena hraničiaca s ulicou) je stena s vysokými tmavo-hnedo 

mozaikovými oknami, medzi nimi sú na stene predky zo sudov Gambrinus a pod 

nimi staré dobové fotografie vlakov.  

Pod ňou sa nachádzajú dva 

veľké stoly, ktoré počas hudobných 

udalostí bývajú spojené v jeden 

veľký stôl - tento stôl označujem vo 

svojom výskume ako „muzikantský“, 

pretože pri ňom vždy sedia aktívni 

hráči na hudobné nástroje.  

Na stoloch sú koreničky, 

špáratka a nápojový lístok. Z vonku 

hospody sú na stene vysvietené logá Gambrinusu a Pilsneru, na stene je zavesená 

tabuľa s obedovým menu. 

Treba ešte podotknúť, že vo všedné dni býva tento podnik otvorený 

maximálne do 23:00, avšak počas konania sa trampských slezín býva niekedy 

otvorený až do 1:00. 

Z rozhovoru so Šotkom36 sa dozvedel, že hranie v hlavnej časti krčmy 

vzniklo z ústretovému prístupu majiteľa krčmy k spomínanej skupine trampov. „On 

(hospodský) nám vyšel vstříc. Najprve jsme byly tam vzádu, v salónku. Ale pak 

řekl ‚já vás chci slyšet, budete hrát pre celou hospodu! Mně se ta vaše muzika 

líbi!‘, no a tak jsme se nechali překecat.“ 

V súčastnosti má na starosti prevádzku podniku dcéra hospodského, ktorý 

je už na dôchodku. 

  

                                                           
36 Z rozhovoru so Šotkom 23.5.16 

Pohľad od „muzikantského“ stolu 
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5 Rola hudby a jej použitie pri slezinách 

v.v krčme U Kulaté Báby 

 

Po hudobnej stránke možno trampské pesničky hrané U Kulaté Báby 

pomerne jednoducho definovať. Všeobecne zvuku dominujú akustické gitary (na 

ktorých sa zvyčajne hrávajú tri akordy s prednostným významom C dur), potom 

bendžo, na ktoré sa hrá podobným štýlom (akordy), aj keď viac dominuje tzv. 

akordické vybrnkávanie. Basová linka, hraná na kontrabas, väčšinou sprevádza 

melódiu akordickými tónmi - teda tónmi, ktoré tvoria akord (čo je v prípade C duru 

E a G). Jednoduché spevy sú vždy spravidla spievané viachlasne. Hudbu občas 

dopĺňa gitarové ukulele, alebo rytmický nástroj zvaný valcha. 

Hudbu hranú v krčme U Kulaté Báby môžeme deliť podľa niekoľkých kritérií. 

Dala by sa deliť podľa hudobných žánrov na folkovú, country a ostatné, ďalej 

podľa toho, či je určená na začiatok alebo koniec akcie, alebo z hľadiska jej 

funkcie či použitia. Z tohto posledného pohľadu ju rozlišujú aj sami aktéri, hoci 

všetky tri typy navrhovaného delenia sa viac či menej prekrývajú.  

V nasledujúcej časti práce som sa pokúsil triediť a analyzovať texty 

najčastejšie hraných piesní pri týchto hudobných udalostiach. V základnom delení 

som použil emickú perspektívu v jazyku aktérovi vlastnom, ďalšie opisné delenie 

do celistvých okruhov je skôr orientačné a je z etickej perspektívy. 

Podľa slov Šotka37, výber pesničiek záleži od momentálnej nálady v krčme, 

času, množstva skonzumovaného alkoholu, ale hlavne od osadenstva a osobnej 

nálady vedúceho hrania. Hrané pesničky sa delia na takzvané „řvací písničky“38, 

ktoré väčšina trampskej komunity skoro naisto pozná, sú hlučné, efektívne a 

zaručene rozprúdia zábavu v krčme a na pomalšie, menej známe, tzv. „klidnější 

písničky“, ktoré Šotek hráva, keď usúdi, že v krčme momentálne panuje kľudnejšia 

atmosféra alebo keď už je v krčme menej ľudí. 

 

                                                           
37 Z rozhovoru so Šotkom 19.4.16 
38 Z rozhovoru so Šotkom 23.5.16 
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5.1 „Řvací písničky“ 

Patrí sem hudba takmer výhradne dravá, hlasná, väčšinou s rýchlejším 

tempom. „Protože to jsou takový ty řvaví, není to nic nudnýho, ale je to trošku do 

toho rocku takový výrazný (naráža na agresívnejší štýl hrania, pozn. autora). 

Todle není prostě taký džezík. Mám rád, když to jede. Hraju i trošku rockovějc.“39 

Podmienkou, aby Šotek začal hrať tento typ pesničiek je, že musí byť 

prítomných veľa ľudí a že tieto pesničky ovláda väčšina z nich. „...když je víc lidí, 

tak prostě hraju tak, aby se všichni bavili - tak to už jsou ty řvaví. A když tam máš 

30-40 lidí, nemúžeš jako zahrat písničku, kterou nikdo neumí, to musíš prostě 

vycejtit. Lebo to bys tam hrál jenom do větráku.“ 

Pokúsim sa hudbu skúmanej kohorty orientačne rozčleniť do celistvých 

okruhov podľa motívu textov a takisto podľa jej funkcie pri týchto udalostiach. 

Prvým funkčným okruhom sú pesničky s tragickým textom. Ich text 

väčšinou hovorí o osamelom kovbojovi, vojakovi, alebo námorníkovi, ktorý 

väčšinou nešťastne zahynie a už nikdy neuvidí svojich kamarátov, partnerku, resp. 

svoju rodinu. Tento typ témy pôsobí na poslucháčov až priam nostalgicky. A 

„nostalgia, ako bolo preukázané, pôsobí proti osamelosti, nude a úzkosti. Takisto 

robí ľudí štedrejších voči cudzím ľuďom a viac tolerantných voči outsiderom.“40 

 

Názov skladby: Arizóna (Tam na mexický hranici) 
hudba: Žraloci z Chocerad 

 
 

Tam na mexický hranici maj stromy krátkej stín  
a ve vyprahlý pustině kameny bez travin.  

Když já tam tenkrát s Tomem jel, když já tam s Tomem šel  
přes polední žár, my měli z Arizony hezkejch kiláků pár.  

  
Arizó  Arizó - Arizó  ó  ó - na  

mizí (mizí, mizí) do dáli,  
i když koně (koně!) máš loudavý, loudavý  

a sedlo (sedlo, sedlo) vrzavý.  
   

Tam na mexický hranici mý zlato chtěli mít,  
a až se domů vrátíme tak prej si budem žít.  

                                                           
39 Z rozhovoru so Šotkom 23.5.16 
40 Z článku What Is Nostalgia Good For? Quite a Bit, Research Shows -
http://www.nytimes.com/2013/07/09/science/what-is-nostalgia-good-for-quite-a-bit-research-
shows.html?pagewanted=all&_r=0 
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Tom si koupí malej ranč a já hned vedle něj,  
a potom nám ve stáří oběma bude hej.  

  
Arizó  Arizó - Arizó  ó  ó - na  

mizí (mizí, mizí) do dáli,  
i když koně (koně!) máš loudavý, loudavý  

a sedlo (sedlo, sedlo) vrzavý.  
  

Tam na mexický hranici při práci prokletý,  
najednou nám v zádech dva výstřely štěkly.  

Jedna kulka z mýho banja vyloudí smutnej tón;  
ještě stačím zahlídnout jak ze sedla padá Tom.  

  
Arizó  Arizó - Arizó  ó  ó - na  

mizí (mizí, mizí) do dáli,  
i když koně (koně!) máš loudavý, loudavý  

a sedlo (sedlo, sedlo) vrzavý.  
  

Hej, Tome, kamaráde, dostal jsem to i já,  
teď někde v dáli mizí ta banda prokletá,  

už nezahrajem kamarádům tam u nás doma,  
už nikdy nás nepřivítá naše Arizona. 

 
 

Príklady ďalšej podobnej skladby: 

 

Názov skladby: Bílé jeepy (Afrika) 
Interpret: Hop Trop 

 
 

Bílé jeepy táhnou pouští,tou saharskou pustinou, 
legionář mlčky sedí a vzpomíná na milou. 

Nikdo neví co se stane, včera padl kamarád, 
bílé jeepy jedou pouští stane se co má se stát. 

 
Afrika,Afrika,Afrika,Afrika, 

nehostinná je to zem. 
Nejeden tam z dobrejch chlapců 

zůstal a sní věčný sen. 
 

Na dunách když útočili, jeden z jeepů náhle vzplál. 
Legionář zůstal ležet, milá se ho nedočká. 

Nikdo neví kde tam leží, nikdo neví kde má hrob. 
 

Afrika,Afrika,Afrika,Afrika, 
nehostinná je to zem. 

Nejeden tam z dobrejch chlapců 
zůstal a sní věčný sen. 
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Pro vzpomínky zůstal pomník, je to jako věčnej dík 
na památku vystaven, je na útesu bílej jeep. 

 
Afrika,Afrika,Afrika,Afrika, 

nehostinná je to zem. 
Nejeden tam z dobrejch chlapců 

zůstal a sní věčný sen. 
 

 

Druhý funkčný okruh charakterizujú piesne, ktoré pojednávaju o trampských 

aktivitách. Tieto texty evokujú súdržnosť trampskej komunity a tak isto vyobrazujú 

a utvrdzujú hodnoty a zvyklosti trampov. 

 

Názov skladby: Kam tak spěcháš 
Interpret: K.T.O 

 
 

Kam tak spěcháš, trampe kamaráde, 
kam tak pospícháš? 

Jedu na slezinu, nemám na mašinu, 
co se mě tak blbě ptáš. 

 
Bůra v kapse, pingl přes rameno, 

na vlak pospíchám, 
a že nejsem pánem, ani astrachánem, 

na glajzu taky nemám. 
 

Čeká na mě ta sázavská parta, 
kluci od vody, 

a že nejsou páni ani astracháni, 
jsou to kluci přírody. 

 
V osadě se slezem ze všech koutů, 

přijď se podívat! 
Kytara tě zmámí, až uslyšíš s námi 

staré trampské písně hrát! 
 

Naše píseň pomalu už končí 
a my půjdem spát. 

Kanady si zujem, dekou se přikrejem, 
dobrou noc si budem přát. 

 
 
 

Ďalší príklad podobnej skladby: 
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Názov skladby: No to se ví 
Interpret: Kapitán Kid 

 
To, co na nás doma čeká, není zrovna fajnový, 

od pondělka na koni letos jako předloni, 
je to zatracenej úděl, do prašivejch estakád, 

jipijou, jipijou, ňáký cizí krávy hnát. 
 

No to se ví, zase se sejdem, 
za sedm let, či příští tejden, 

budeme hrát, budeme zpívat, 
přijďte se dívat, bude nám hej. 

 
Celý léto nezaprší, a když jo, tak leje furt, 

všude bláta čím dál víc, nebo zase strašnej hic, 
ti, co neznaj' čistý víno, ať se z louže napijou, 

jipijou, jipijou, možná, že to přežijou. 
 

No to se ví, zase se sejdem, 
za sedm let, či příští tejden, 

budeme hrát, budeme zpívat, 
přijďte se dívat, bude nám hej. 

 
Všechno špatný jednou skončí, pámbu to tak nenechá, 

pochopí, že tenhle svět se mu zrovna nepoved, 
vod tý doby bude z hlíny lepit samý anděly, 

jipijou, jipijou a taky zruší pondělí. 
 
 

Tretí funčkný okruh charakterizujú piesne s humorným textom, slúžiace na 

pobavenie. Pri zábave a uvoľnenej atmosfére sa utužuje kolektív. 

Názov skladby: Kousavá deka 
Interpret: Ivan Mládek 

 
Do svítání setrvávám na potlachu, 

ke spánku se odebírám plný strachu, 
a když ráno chladnou rosou zvlhnou stany, 

probouzím se abnormálně pokousaný. 
 

Zkušenější kamarádi chlácholej mě: 
"Měla dlouhý vlas a to tě zmátlo zřejmě, 
za to máš teď kousance i kolem žeber, 

takovou si na osadu nikdy neber." 
 

Kousavá deka kusadlama seká, 
když pod ní spočívám, 

kousavá deka, ta na mě čeká, 
osada spí a já se ošívám. 
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Kousavá deka, kousavá deka, 

kdo ji neměl, ví starou belu 
kousavá deka, ta na mě čeká, 
osada spí a já se pod ní melu. 

 
Říkali mi, že je měkká jako ovce, 

když jsem si ji koupil u nás v partiovce, 
to jsem zase sežral hada - podvedli mě, 

teď můžu spát odkopaný, co však v zimě? 
 

Jevil o ni zájem jistý Standa Přikryl, 
bohužel se nejdřív, lišák, zkusmo přikryl, 

kamarádi celé noci krásně prosní, 
já mám deku kousavou a nevím, co s ní. 

 
 

Tento typ pesničiek sa väčšinou začne hrať asi v polovici večera, keď už sú 

všetci hudobníci rozohraní, rozospievaní a hladina alkoholu u ľudí v krčme je na 

relatívne vysokej úrovni. Preto sú väčšinou spievané nahlas celou krčmou. Tento 

okruh piesní, viac než ktorékoľvek iné, slúži na uvoľnenie nahromadeného 

vnútorného tlaku v človeku.41 

 

5.2 „Klidnější písničky“  

Medzi „klidnější písničky“ väčšinou kolektív radí podľa ich slov „legendárne 

trampské klasiky“, zvyčajne v pomalom tempe. Tento typ pesničiek nie je 

tématicky ohraničený, vyskytujú sa tu aj motívy spomenuté v predchádzajúcom 

okruhu piesní. Nájdeme tu okrem trampských piesní aj piesne rockové, alebo 

bluesové. „Jsem takový rocker, bluesman, tak občas do toho dávam i ty ne-

trempské věci.“42 

Tieto pesničky sa zvyčajne hrávajú buď na začiatku večera, alebo na konci, 

keď je v krčme menej ľudí a kľudnejšia atmosféra. „Taky je to podle nálady a taky 

to spívam podle ročního období. Vždycky tak nějak, jak to cejtím. Podle toho – 

sleduju ty lidi – když je míň lidí, tak zahraju to. Protože to je potřeba, to jsou takový 

                                                           
41 Merriam Alan P. 1964. The Anthropology of Music. Northwestern University Press, s. 224 

42 Z rozhovoru so Šotkom 23.5.16  
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krásny písničky, vyloženě, aby se to trošku udržovalo. I já si to občas potřebuju 

udržovat. A tak se snažím tak nejak naučit prostě ty lidi, jenom aby si to užili, jo.“ 

 

 

Názov skladby: Ďětské šaty 

Interpret: Petr Kalandra 

Album: Petr Kalandra a Blues session (1993) 

 

 

Setři si tvář a slzí pár  

a řekni co ti na tom záleží  

dnes přišla chvíle a mě se zdá,  

že dětské šaty jsou ti přítěží  

čas je odnáší  

 

Šli jsme loukou, šli jsme strání  

a dětství odletělo bůhví kam  

má pestrost křídel a dívčích přání  

a nebo jako kytka uvadá  

v nočních zahradách  

a nebo jako kytka uvadá  

v nočních zahradách  

 

Dětství odletělo bůhví kam  

zpátky nevrátí se, já ho znám  

Dětství odletělo bůhví kam  

zpátky nevrátí se, já ho znám  

nevěř pohádkám 

 

 
Ďalší príklad podobnej skladby: 

 

 

Názov skladby: Země vzdálená 
Interpret: BSP 
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Smutnej déšť a město v kouři,  
ticho prázdnejch rán.  

Noční můry pijou silnej čaj. 
 

Smutnej déšť, oči mhouříš,  
už v nich nejsem sám,  

ještě málo žijou, když se ptaj.  
 
 

Znám tě mnohem víc, země vzdálená,  
spát s tajemnou závratí. 

 
Roky ztratí sílu,  

když ti dál šeptám:  
While my guitar gently weeps.  

 
Pod správnou hvězdou  

v malým ráji chtěl jsem říct:  
Still my guitar gently weeps.  

 
 

Den chová stín v záclonách,  
toulavej pár koček, strach,  

sen ti skrývá na víčkách, že jsi mou.  
 

Bláznům se jen může smát,  
když nám ráno dává mat.  

 
Chtěl jsem dál jen poslouchat, že jsi mou, že jsi mou.  

 
Znám tě mnohem víc, země vzdálená,  

spát s tajemnou závratí. 
 

 
Tento typ piesní väčšinou tvorí iba malý zlomok repertoáru hraného počas 

celého večera a zvyčajne sa hráva ku koncu večera, kedy väčšina účastníkov už 

odchádza. 

Pokúsil som sa v tejto kapitole opísať a analyzovať úlohu hudby v skúmanej 

komunite. Aktéri túto hudbu často používajú ako poznávací či odlišujúci znak. 

V krčme U Kulaté Báby potom hrá táto hudba, cez spoločný spev, hru a tanec 

zohráva úlohu „stmeľovača“ kolektívu, napomáha tiež k vystúpeniu zo všedného 

denného života a všeobecne k zábave. Súbor piesní, ktoré zaznievajú na 

hudobných udalostiach, môžeme deliť podľa niekoľkých hľadísk. Ako najlepšia sa 

ukázala emická perspektíva delenie na "řvací písničky" a "klidnější písničky".  
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6 Byť trempom 

 

6.1 Vizuálne atribúty 

S trempingom pochopiteľne súvisí celá rada vizuálnych atribútov, či už ide o 

oblečenie, obuv, doplnky, výbavu do lesa a iné. Väčšinou sa používajú ako 

demonštrácia životného štýlu, prípadne ako odznak príslušnosti ku komunite, 

respektíve znak odlišnosti od ostatných ľudí. V trempskej komunite prevláda 

jednohlasný názor, že „trempa od turisty většinou poznáš“. Avšak použitie týchto 

atribútov je u každého jednotlivca iné.  

„Co se týče vandrů, většinou jsou to tý zelený, maskáčový vojenský věci. Je 

spousta trempů, kteří se oblékaj vysloveně jenom v americkejch (vojenských) 

hadrech. Ale jako nemusí to být jenom vojenský věci, prostě věci, který se hoděj 

do tý přírody. Já si beru věci na vandry, ve kterých se cejtím dobře, ale který jsou 

praktický i do toho lesa. Kanady mám německý, teďka mám zrovna i německý 

kalhoty Bundeswehr, mám ruský námořnický triko (smiech). Pod tím mám nějaký 

tílko, které dobře saje pot. Občas mám klobouk, občas mám vojenskou čepici 

prostě. Ve výsledku je to takový divný oblečení, ale je to trampské oblečení.“ 

Ďalej Šotek dodáva, že: „To námořnícky triko napr. odráží můj vztah k tý 

vodě (vodáctví). Prostě to oblečení mám hlavně kvůli tomu, abych se citil na tom 

trempu dobře, ale abych i vyjadřil prostě ten pocit k tomu trempingu.“ 

Nakoniec vysvetluje, že: „podstatný vlastně je, aby jsi splynul v tom lese. 

Takže červený overaly, vetrovky červený, prostě to je faux pa. Vzniklo to vlastně 

za komančů, když tě naháněli fízlové, tak pak když jsi vběhl do toho lesa, tak tě 

prostě nebylo vidět.“ 

Toto oblečenie do prírody/na vandry, sa vo veľkej miere vyskytuje aj u 

skúmaného kolektívu v krčme U Kulaté Báby. Dá sa však povedať, že tieto 

vizuálne prvky nie sú vyslovene dominujúce a v skúmanej spoločnosti medzi 

trempami je bežné vidieť aj „civilné“ oblečenie. 

Medzi najčastejšie kusy odevu patria u mužov jednofarebné či pruhované 

svetre, jednofarebná tričká, čas od času možno zahliadnuť košeľu. Čo sa týka 

nohavíc, drvivá väčšina mužov nosí tmavé, väčšinou čierne, alebo tmavomodré 
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plátené nohavice, prípadne džínsy tmavých farieb. Na nohách sa najčastejšie 

objavujú tenisky a vychádzková, respektíve turistická obuv. 

Čo sa žien týka, v ich vzhľade panuje väčšinou zhoda s ich mužskými 

proťajškami. Medzi najčastejšie opäť patria tričká, roláky, svetre, blúzky alebo 

košele, väčšinou jednofarebé. V dolnej časti oblečenia sa zvyčajne vyskytujú tiež 

plátené nohavice alebo džínsy. Početnejšie sú rôzne doplnky, ako ozdoby do 

vlasov a čelenky.  

Ak budeme chápať trampské vizuálne prvky ako zjednocujúci či odlišujúci 

motív, môžeme povedať, že skúmaná komunita používa pre zjednotenie a 

odlíšenie skôr priamo hudbu, resp. ich vzťah k prírode a trampingu prípadne svoj 

vlastný slovník. 

 

6.2 Hodnoty a habity 

Pokúsim sa teraz na základe pozorovania a výpovedí aktérov naznačiť 

zdieľané habity a hodnoty skupiny počas hudobných udalostí v krčme U Kulaté 

Báby.  

V nasledujúcich odstavcoch sa pokusím uviesť jednotlivé habity a hodnoty 

v poradí, v akom mu aspon jadro kohorty prikladá význam. Všetky sú avšak 

neodmysliteľne prepojené.  

Trampovanie/vzťah k prírode – je u väčšiny (aj keď nie u úplne všetkých) 

najmä pravidelné chodenie do prírody. Ide o špecifický typ vychádzok, pri ktorých 

sa aktéri jasne vymedzujú proti „víkendovým“ turistom. Skúmaná kohorta v zásade 

svoj pobyt v prírode zosúlaďuje s ich ponímaním rešpektovania a úcty k prírode, to 

znamená, že v nej nenechávajú odpadky (oproti masňákom), chodia do nej 

oblečení tak, aby s ňou vizuálne splývali, zásadne prespávajú pod holým nebom 

a ctia si napr. „posvätnosť“ potlachových ohňov. Do prírody môžu chodiť buď sami, 

alebo ako partia. Ide o pocit, ktorý človek dostáva z pobytu v prírode pocit, ktorý je 

celkom odlišný od jednotvárnosti a šedivosti chladného mesta. 

Sloboda, spolu s pobytom v prírode, je azda najdôležitejša hodnota pre 

túto kohortu. Bez slobody a zbavenia sa všetkých neslobodných faktorov človek 

nemôže byť plnohodnotným trampom. „Pro mě je to opravdu takovej stav duše, 

kde i podřizuju kapánek tomu trampingu svůj život. Já jsem se třeba nikdy 

neoženil, to bych nemohl jezdit na vandry prostě. Je to hodně o tý svobodě. Ono 
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to neni žádná turistika. Když seš trempem, tak prostě jako ctíš tý zákony (prírody) 

a i ten tramping má nějaké ty zákony svý - omezujíci, ale který v souladu 

prostě....kterým se rád podvolíš. ... Protože já už ten tremping mám v sobě. Mám 

ho v srdci.“43 

Priateľstvo je u nich pevný pojem, informátori vyzdvihujú schopnosť 

udržiavať dlhoročné priateľstvá, schopnosť postaviť sa jeden za druhého, 

v ťažkých životných situáciach si pomôcť a v prípade sporu všetko urovnať, 

odpustiť si a tolerovať potreby ostatných. Niektorí dokonca tieto hodnoty explicitne 

spájajú s trempským spôsobom života, ale nemyslím si, žeby sme prejavy 

priateľstva nenašli aj kdekoľvek inde. Navonok sa priateľstvo prejavuje rôzne, od 

špecifického trampského oslovenia „ahój kamaráde“, cez špeciálne trampské 

podanie si ruky, až po posielanie si pozvánok na spoločné akcie. 

Hudba je v tomto prípade všadeprítomným javom, ktorá tvorí samotný 

základ a podstatu týchto konkrétnych slezín U Kulaté Báby. V tomto prípade sa 

takmer určito jedná o "našu hudbu"44, ktorá má úlohu jednotiaceho integrujúceho 

prvku. Dá sa povedať, že z väčšej časti sa jedná o trampskú hudbu, aj keď 

samozrejme sa nájdu výnimky.  

Trampská pesnička, či skôr jej aktívne hranie na hudobnom nástroji, 

spievanie, alebo iba počúvanie, je takisto významným prvkom u tohto koletívu 

trampov. Pri pravidelných slezinách v krčme U Kulaté Báby sa kladie dôraz skôr 

na atmosféru, ako na kvalitatívný výsledok prezentovania hudby, keďže „důležitý 

je, jaká vznikne atmosféra toho hraní a né jakej je kdo virtuóz na hudební 

nástroj.“45 „Protože trempové, to většinou nejsou nic moc muzikanti, ale hrajou s 

nadšením a rádi prostě.“46 Tento fakt potvrdzuje použitie participačného modusu 

hudby ako formu sociálnej interakcie, tak ako spomína Turino v knihe Music as 

social life. 

Zábava je preto taktiež dôležitým prvkom v komunite na týchto akciách. Ide 

totiž o zdieľanie časopriestoru s dalšími ľudmi. Spoločné akcie komunity slúžia ako 

príležitosť k vystúpeniu z každodenného života. 

                                                           
43 Z rozhovoru so Šotkom 23.5.16 
44 Turino, Thomas. 2008. Music as Social Life: The Politics of Participation. 
45 Z rozhovoru s Míšom 24.11.15 
46 Z rozhovoru so Šotkom 23.5.16 
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Neodmysliteľnou súčasťou všetkých udalostí je alkohol, ktorý nielen 

odbúrava zábrany a zbližuje ľudí, ale členov skúmanej skupiny jeho pitie skrátka 

baví. Dokladajú to časté prípitky počas osláv a neustále pozývanie sa na „panáky“. 

S tým všetkým sú spojené spoločné príbehy a historky - rozprávanie o tom, 

čo sa kde, kedy a komu stalo, zážitky z vandrov, slezín, aj mimo nich. Sú 

súčasťou všetkých pravidelných stretnutí. Upevňujú skupinovú identitu vovnútri a 

zvyšujú spoločenskú prestíž a popularitu komunity navonok. Napokon, odveké 

dohady o tom, ktorá trampská osada je lepšia, tomuto nasvedčujú.47 

Pri podrobnejšom skúmaní pochopiteľne zistíme, že každý človek je 

jedinečným self. Prezentovaná identita samozrejme zohráva úlohu ako stmeľovací 

prvok medzi rôznymi vekovými kategóriami, otázne však je, či rovnaké zoskupenia 

identít sú prezentované aj mimo vandry a sleziny, najma napr. v práci.  

Všeobecne teda môžeme povedať, že akokoľvek sú hodnoty trampov 

špecifické, platí tu to isté, čo platí aj pre iné kultúrne kohorty: majú niečo spoločné, 

čo ich odlišuje od ich okolia. 

Ako sme videli, byť trampom znamená mať rešpekt k prírode, ctiť si slobodu 

a medziľudské vzťahy, byť hrdý na svoju minulosť a aktívne si stáť za svojim 

presvedčením. V krčme U Kulaté Báby na Šotkových slezinách ide aj o to niekam 

prináležať, mať "kolektív" s ktorého pomocou spoločného spomínania, hrania, 

spievania a tancovania sa dá, síce iba na chvíľu, uniknúť zo všednosti 

každodenného mestského života. 

 

 

 

 

  

                                                           
47 Z televízneho dokumentu Zvláštní znamení touha – diel č. 2 
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7 Záver 

 

Vo svojej práci som sa pokúsil podať podrobný obraz návštevníkov 

hudobných udalostí v žižkovskej krčme U Kulaté Báby, ktorí sa navonok 

prezentovali ako "trampovia", očami etnomuzikológie na základe konceptu 

kultúrnych kohort Thomasa Turina48. Pokúsil som sa tak, rovnako ako Turino, 

vyhnúť konceptom kultúr a subkultúr, ktoré by mohli znamenať prílišnú 

homogénnosť skúmanej skupiny a viesť k odľudšteniu zozbieraných dát. Ak 

budeme totiž detailne skúmať skupinu ľudí, zbadáme prúd jedincov oscilujúcich 

okolo spoločných záujmov49   

Aby som tieto záujmy mohol popísať a porozumieť spoločným hodnotám50, 

vydal som sa pozorovať a dotazovať kolektív a aktérov na miesto, kde sa 

pravidelne stretávajú a kde sa prejavuje ich kohortná identita - do žižkovskej 

krčmy U Kulaté Báby.  

V našom prípade sa jednalo o ľudí, pre ktorých je dôležitý kolektív a zábava 

spojená s konzumáciou alkoholu sprevádzaná trempskou hudbou. Ukázali sme si, 

že hudba tu hrá nielen úlohu kontextu, ale z funkcionálneho hľadiska je jej 

sprievod dôležitý aj pri vytváraní a upevňovaní skupinovej identity cez hru na 

hudobný nástroj, spev a tanec. 

Samotné hudobné udalosti v krčme U Kulaté Báby potom slúžia na rôzne 

účely, napríklad uvoľnenie nahromadeného každodenného stresu, pobavenie 

alebo ako príležitosť k sociálnej interakcii prostredníctvom hry na hudobný nástroj, 

spev, alebo tancovanie.  

Nakoniec tiež nesmieme prehliadnuť súbor historiek, ktorými si aktéri 

pripomínajú spoločné zážitky, čím v rámci kolektívu upevňujú vzťahy.  

 

  

                                                           
48 Turino, Thomas. 2008. Music as Social Life: The Politics of Participation. s. 111-120 
49 Jurková, Zuzana, 2014. Pražské hudební světy. Praha: Karolinum 
50 Gobo, Giampietro, 2008. Doing Ethnography. Londýn: SAGE Publications.s.2-14 
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