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Příloha č. 12: Trampský slovník (byly zde použity definice publikované na webových stránkách 

trampské osady Skaláci) 

„Ahoj: Trampský pozdrav, kombinován podáním ruky a zalomením palce (viz. zalomit palec), 

Tradicionalistický trampský pozdrav, převzatý z anglického historického námořnického slangu 

["ahoy"], pravděpodobně z původních překladů knih R. L. Stevensona. Vysoce vzdělaní 

trampští lingvisté tvrdí, že výraz je anglicky psanou zkratkou původně latinského pokřiku z dob 

křižáckých válek "Ad HonOrum Jesum" ["Ku slávě Ježíšově"], kterým zjišťovali lodníci ve 

Středozemí při přiblížení neznámé lodě v nebezpečných vodách, zda jde o loď křesťanskou (a 

tudíž potenciálně nikoli nepřátelskou). 

Amík: Mírně hanlivý výraz pro odrůdu trempa, vidícího se ve vizuálním napodobování 

speciálních jednotek americké armády. Amíci chodí oblečeni takřka výhradně do produkce 

Army Shopů, jsou vybaveni ozubenými survival knife, tornami Alice a vyznačují se 

specifickými teoretickými znalostmi načtenými z vojenských příruček a vztahem k paintballu 

či airsoftu. 

Bágl též bagáž: Výraz pocházející nejpravděpodobněji z angličtiny ("bagage" = zavazadlo). 

Souhrnný název pro libovolné trampské individuální zavazadlo, od žebradla nebo deky smotané 

do ruličky, až třeba po vodácký lodní pytel, či krosnu. 

Bouda: Hovorový výraz původem z němčiny ("Baude" = "chatrč"), značící souhrnně rekreační 

stavbu, jíž paďouři říkají chata, často postavenou ryze amatérsky z dostupných materiálů. 

Názvy těchto staveb jsou výrazně regionální: v oblasti Brd "srub", v Beskydech "drevenica", 

na severozápadě Čech "dača" (z německého "datsche"). 

Čundr: Výraz převzatý z českého argotu, původem z německého "tschundern" - "toulat se". 

Výraz čundrák, dnes už prakticky významově totožný s pojmem tramp, byl původně dosti 

pejorativní. Označoval před válkou trampa s nedostatkem etických zábran či bez společenské 

výchovy a rodinného zázemí. Často tak byli označováni trampové, pro které víkendový vandr 

začínal i končil v hospodě, tzv. "pivní skauti". Ti jezdili "na čundr" (ve významu vandru 

sestávajícího se ze střídavé konzumace alkoholu a následné opilosti), odtud "čundráci" ("čuňata 

na vandru"). Časem výraz zobecněl a ztratil původní pejorativní význam. 

Domovenka: Nášivka nošená na levém rukávu, (pro puntičkáře - horní okraj půl stopy pod 

ramenním švem), obvykle symbolizující příslušnost svého nositele k trampské osadě (není 

podmínkou, existují i samotářské domovenky). Domovenku trampské osady dostává dotyčný 



po absolvování zkušební lhůty (v některých osadách se během té doby nosí prozatimní 

domovenka s nápisem "Čekatel"), za doprovodu tradičně uplatňovaných místních ceremoniálů 

(rovněž není podmínkou). Tradice nošení domovenek ve formě nášivek na rukáv pochází až z 

poválečné doby. Před válkou se domovenky běžně nenosily, nahrazovaly je osadní vlajky a 

standarty podobné skautským. 

Feldflaška: Zkrácený zdomácnělý výraz, původem z němčiny ("Feldflasche"). Feldflaška, 

vojenská polní lahev, obvykle německé či rakousko-uherské provenience. Zhruba od 70. let 

minulého století se takto označují trampy používané vojenské polní lahve obecně. 

Hobo:  [Vyslovuje se zhruba "hobou"] - Nespisovný anglosaský výraz převzatý z románů Jacka 

Londona. Označuje tuláka či sezónního dělníka, který se přesouvá krajem jízdou načerno na 

nákladních vlacích. Původní anglosaský význam tohoto pojmu byl dosti pejorativní - osoba na 

okraji společnosti, člověk bez morálních zásad. Londonovy romány a etnografický vývoj ve 

středoevropských podmínkách přispěly ke změně významu. V trampském pojetí je hobo už jen 

tulák, preferující vlastní, historicky relativně levicový pohled na okolní společnost. 

Igelit: Jedna z věcí, která v trampingu byla hitem v 70. - 80. letech minulého století. Stala se 

oblíbenou částí výbavou trampa. Výhoda igelitu předčila v mnohém celtové stany, které byly 

těžké a brzy propouštěly vodu. V dobách komunismu byl igelit nedostatkovým zbožím. Igelit 

se podomácku přešíval, aby mohl sloužit, jako plnohodnotný přístřešek. 

Kanada: tzv. kanadský žertík. Pojem označující velmi specifický druh ryze trampského 

humoru, spočívající ve vyvedení vybraného kamaráda z míry vhodně koncipovaným, obvykle 

dosti drastickým vtipem. Oblíbená součást trampské latiny - vyprávění u táborových ohňů. 

Klasický popis kanadských žertíků pochází rovněž z pera klasika [viz Jaroslav Žák - 

Dobrodružství šesti trampů]. 

Kanady: Po válce trampské označení pro kožené šněrovací boty s gumovou podrážkou vysoké 

do půli lýtek, běžně vojenské provenience. Název pochází z pojmenování vojenské obuvi z 

kanadských zásilek UNRA, která bývala po válce poměrně lacino k dostání v obchodech s 

použitým zbožím a prodejnách průmyslových přebytků. 

Tzv. "kanadky" byly známy už před válkou, v poněkud jiném významu: označovaly vysoké, 

tzv. "lovecké" šněrovací boty z hovězí kůže s šitou koženou podrážkou, dovážené za první 

republiky z USA a Kanady. 



Kecky: Zdomácnělý předválečný název dovážených kotníkových tenisek americké firmy 

KEDS. Po válce se tyto tenisky licenčně vyráběly ve velkých sériích v bývalých Baťových 

závodech ve Zlíně. Původní americké "kedsky" byly proslulé svou kvalitou, zatímco místní 

poválečná výroba bývala velmi nekvalitní. V důsledku toho došlo k posunu trampských náhledů 

na využitelnost, a obuv, před válkou mezi trampy vyhledávaná a široce využívaná, se stala v 

šedesátých letech symbolem paďourství a zaostalosti, stejně jako bachraté tepláky, gumové 

přezůvky zvané "šedý mor", čepice "zmijovky", nebo tzv. rádiovky "s anténou." 

Kemp: Též camp, místo k táboření užívané a udržované trampy nebo trampskou osadou, 

většinou poblíž potoka nebo studánky, s uklizeným ohništěm, připraveným dřívím, lavičkami, 

eventuálně s přístřeškem, případně srubem. 

Paďour: Hanlivé označení pro měšťáka, víkendového turistu; původ zřejmě od slova padavka 

(neschopný člověk), existují i další výklady např. souvislost s arabským slovem džaur 

(počeštěně ďaur) = bezvěrec, obecně nadávka. 

Potlach: slavnostní shromáždění u ohně, původně indiánská 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 po internetu. 

Obecně se rozlišují dva typy potlachů: “potlachy běžné", kam lze přijít i nepozván, a odkud vás 

nikdo nevyhazuje a "potlachy pro zvané", kde vám, pokud jste nebyli výslovně pozváni, uvítací 

výbor, významně poklepávaje násadou od krumpáče o tábořiště, doporučí spěšný odchod. 

Zvláštním typem potlachu je tzv. "slezina". Ta 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. 

Ryvolovka: Píseň bratří Ryvolů. 

Šerif: Výraz převzatý z angličtiny značící většinou oficiálního vůdce a mluvčího trampské 

osady. Šerifem bývá většinou zakladatel osady, nebo bývá volen aklamací, a většinou jde o 

nejschopnějšího, nejváženějšího či nejzkušenějšího člena trampského kolektivu, který se stará 

o pořádek a dodržování tradic, pravidel a zásad. Symbolem jeho funkce je "šerifská hvězda", 

mosazná nebo hliníková kopie podobných symbolů šerifů z amerických westernů.  

T.O.: Viz. trampská osada, většinou součást názvu, např. T.O. Paběrky, T.O. Zlatý klíč. 



Tramp 1: tulák, vandrák, člověk milující přírodu, anglické slovo je germánského původu 

(Treppe = schod), ve významu vandr, potulka doloženo již 1664; v Americe se tak označovali 

většinou nezaměstnaní tuláci, viz. hobo, doloženo i u I. Olbrachta, v našem významu rozšířeno 

až po vydání románu Cesta. 

Tramp 2: Tramping, cestování, též vandr. 

Trampská osada: Skupina trampů, jezdí spolu většinou na stejné místo, má svoji vlajku, šerifa, 

domovenky, atp. 

Usárna: Americká vojenská torna připomínající tvarem v rozbaleném stavu povijan pro 

nemluvně. Velmi ceněná a oblíbená součást výbavy. O praktičnosti usáren kolují mezi trempy 

legendy. Existuje množství napodobenin. Originální usárna je pískové barvy, má na horní 

chlopni černá písmena U.S. (United States), v zadní části víceméně nečitelné černé typové 

razítko a velmi solidní mosazné kování. Zabalit usárnu předepsaným tradičním způsobem 

vyžaduje praxi a cvik. 

Vandr: Viz. tramp 2, z německého wandern (cestovat), nebo z anglického wander (potulovat, 

cestovat, pohybovat se bez cíle). 

Vandrák: Z anglického wanderer (poutník, tulák, vandrák) v americké angličtině se užívá bum 

(tulák či vyžírat). Na rozdíl od trampa - člena nějaké osady, tramp jezdící na vandry sólo. 

Obvykle jde o jedince opovrhující z nejrůznějších důvodů kolektivem, nebo nehodlající se 

přizpůsobovat nějakým těm přihlouplým osadním zvyklostem. V dnešní době jsou již pojmy 

tramp, vandrák a čundrák v podstatě totožné.   

Výročák, výroční oheň: Slavnostní oheň jako součást potlachu konaného za účelem oslav 

nějakého význačného historického data podstatného pro danou osadu. Klasicky to bývá nějaké 

kulaté výročí založení osady. Nicméně některé trampské osady to chápou odlišně a pořádají 

výroční potlachy každoročně, obvykle tou dobou, kdy byla jejich osada před lety založena. 

Woodcraft: Pojem z románů E.T.Setona. V překladu "lesní moudrost". Formálně výraz 

inteligentního vztahu člověka, konkrétně trampa, k okolní přírodě. Symbolem je bílý kruh se 

dvěma modrými rohy, z něho vycházejí plameny na čtyři světové strany, z nich pak po třech 

paprscích, které symbolizují dvanáct zákonů woodcraftu. 

Zalomit palec: Specifický trampský pozdrav, spočívající v tom, že po stisku dlaně při podání 

ruky se zdravící se trampové zaháknou vzájemně palci pravé ruky a znovu stisknou. Existuje 

větší množství místně uplatňovaných variant tohoto pozdravu. 



Žebradlo: Viz. žracák. 

Žracák: Výraz pro to, čemu turisté říkají chlebník, povětšinou plátěné pouzdro na plynovou 

masku, s popruhem přes rameno, případně vojenská torna menšího objemu, rovněž s popruhem. 

Některá specifická žebradla lze zavěsit i na tornu, či na opasek.“1 
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