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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním stálých rubrik prvorepublikového trampského 

časopisu Tramp a trampského časopisu Puchejř, který vychází v současnosti. Prvorepublikový 

a současný tramping se od sebe v mnoha aspektech odlišují. Hypotézou této práce bylo, že 

vzhledem k těmto odlišnostem se bude lišit také obsah trampských časopisů z těchto dvou 

období. Cílem práce bylo zjistit, zda tomu tak skutečně je, a pokud ano, v čem konkrétně se 

časopisy odlišují. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá 

především rozdíly mezi současným a prvorepublikovým trampingem a trampskými časopisy 

obecně. V praktické části jsou pak pomocí metody obsahové analýzy zkoumány příspěvky ve 

stálých rubrikách výše zmíněných časopisů. Jako výzkumný vzorek byl použit 22. ročník 

časopisu Puchejř a prvních šest čísel 3. ročníku časopisu Tramp. Výzkum potvrdil hypotézu. 

Bylo dokázáno, že příspěvky ve stálých rubrikách zkoumaných časopisů se skutečně liší a liší 

se také celkový obsah prvorepublikových a současných trampských časopisů. Oproti 

původnímu předpokladu však rozdíly nejsou způsobeny ani tak rozdílnostmi mezi 

prvorepublikovým a současným trampingem, jakož spíše vývojem společnosti a moderních 

technologií.  

Abstract 

This bachelor thesis deals with comparison of regular sections of “tramping” magazine Tramp, 

published between the World War I and the World War II (so called the First Czechoslovak 

Republic period), and a modern magazine Puchejř. (Tramping in Czech and Slovak language 

describes a movement incorporating woodcraft, hiking/backpacking/camping and scouting, 

with a characteristic flavour of and styled on American culture, especially Wild West). 

Forms of the First Czechoslovak Republic “tramping” and present movement differ in many 

ways. I expected, that due to these differences, the content of these magazines from different 

periods will be divergent. The task of this thesis is to find and compare these differences. The 



 

 

thesis consists of two parts – theoretical and practical. The theoretical part deals with 

differences between the historical and present form of “tramping” itself, and “tramping” 

magazines. Practical part examines the articles in regular sections of magazine Tramp and 

magazine Puchejř using the method of content analysis. The 22nd volume of the magazine 

Puchejř and the first six numbers of the 3rd volume of the magazine Tramp were used as research 

samples. The research confirmed the hypothesis. It was partly proved, that the articles of regular 

sections of researched magazines are different. There was also proved, that the content of 

historical and modern “tramping” magazines has divergent character. The main reason is the 

development of society and modern technologies.  
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1. Úvod 

Trampské hnutí je českým a slovenským unikátem. Trampové představují specifickou 

subkulturu, která se vyvinula v Československu ve 20. letech 20. století a přetrvala až do 

dnešních dob. Z širšího úhlu pohledu můžeme tramping vnímat jako způsob trávení volného 

času v přírodě, který se však velmi liší od moderních volnočasových aktivit, jako je například 

turistika, horolezectví, geocaching či treking, a to odmítáním jakékoliv moderní techniky a 

snahou přežít v divoké přírodě ve stylu zálesáků z divokého západu. Přestože základní 

zásady trampingu zůstávají i v současnosti stejné jako za první republiky, je jeho dnešní 

podoba odlišná od té prvorepublikové.  

Již za první republiky se tramping stal celorepublikovým hnutím, kterým zůstává i dnes, a 

vznikla tak poptávka po časopisech, které by se trampingu věnovaly. Trampské časopisy 

vycházejí i v dnešní době, nelze je ovšem tak jako za první republiky koupit v obchodě. 

Fungují na předplatitelském systému, nebo jsou dostupné pouze v internetové verzi. 

Tato práce bude rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části popíši 

prvorepublikovou a současnou podobu trampingu tak, aby bylo patrné, v čem se liší. 

Následně se budu věnovat prvorepublikovým a současným trampským časopisům, zejména 

pak Trampu a Puchejři.  

Praktická část se bude zabývat srovnáním obsahu stálých rubrik prvorepublikového 

trampského časopisu Tramp a trampského časopisu Puchejř, který vychází v současnosti. 

Hypotézou této práce je, že jelikož se liší podoba současného a prvorepublikového 

trampingu, bude se lišit i obsah časopisů z těchto dvou období. Cílem práce je zjistit, zda 

tomu tak skutečně je, a pokud ano, jak a čím se obsah liší. Na základě těchto zjištění se pak 

pokusím vyvodit širší závěry, jak se liší obsah trampských časopisů z období první republiky 

od těch současných. Pro výzkum bude v této práci použita metoda kvantitativní obsahové 

analýzy. Vzorkem pro výzkum bude 22. ročník časopisu Puchejř a prvních šest čísel třetího 

ročníku časopisu Tramp.  

V teoretické části se budu opírat o literaturu zabývající se trampingem v období první 

republiky a trampskými časopisy. Publikacemi, z nichž budu čerpat především, jsou Dějiny 

trampingu od Boba Hurikána a Český tramping 1918-1945 od Marka Waice a Jiřího Kössla. 

Protože trampové nejsou organizovaní, nelze najít žádnou publikaci, která by uceleně 

popisovala současný tramping a shrnovala jeho zásady. Teoretická část práce, která se bude 
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zabývat současnou podobou trampingu, bude tedy zpracována pomocí rozhovorů 

s respondenty, kteří se i v dnešní době věnují trampingu.  
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2. Podstata a definice trampingu 

Přesně definovat tramping není snadné, jelikož se nejedná o žádnou organizaci, která by 

měla přesně určeny své stanovy a podstatu své činnosti. Přesto lze v literatuře najít několik 

pokusů o definici trampingu. Podle Jiřího Wagnera „si tramping v úvodní definici zcela jistě 

zaslouží označení životní styl či subkultura, již vzhledem k tomu, že se jedná o velmi 

specifický způsob trávení volného času tisíců obyvatel.“1 Tramping se pokusil definovat také 

Bob Hurikán ve své publikaci Dějiny trampingu. Zde se píše, že tramping je „průpravnou 

školou k vytvoření silných a ušlechtilých charakterů. Je blahodárný a výchovný pro každého 

jednotlivce.“2 Hlavními hodnotami trampingu jsou podle Hurikána láska k přírodě, 

soběstačnost a sebekázeň. Jak je zmíněno výše, tramping na rozdíl od skautingu není 

organizovaný. Nenajdeme zde žádné směrnice, vše záleží na inteligenci a individualitě 

jednotlivců. Důvod, proč lidé trampují, je podle Hurikána ten, že potřebují očistit tělo i mysl 

od ruchu měst. Tramping klade důraz především na znalost přírody, táboření, opravdové 

kamarádství a přenesení dávno ztracené romantiky do současnosti. Další pokus o definici 

trampingu lze najít v knize Kronika trampingu v Jizerských horách od Pavla. D. Vinkláta. 

Ten zde trampské hnutí označuje jako „výhradně českou formu pobytu v přírodě a originální, 

neorganizovaný a přirozeně fungující prostředek výchovy mladého člověka.“3 Zároveň však 

dodává, že „není podstatné, zda je tramping pouhé trávení víkendu, návrat k přírodě, hra, 

relaxace, životní styl, cesta, stav duše či mysli. Hlavní je držet se nepsaného pravidla nejdřív 

dávat, potom brát.“4 Přestože trampové nemají oficiálně stanovena žádná pravidla, platí mezi 

nimi řada nepsaných zvyklostí, z nichž některé se pokusil popsat Jan Pohunek v knize 

Folklor atomového věku. Pohunek ve své kapitole Kultura Trampů5 uvádí například typický 

trampský pozdrav „ahoj“, který je doprovázen podáním ruky s charakteristickým zalomením 

palců. Dalším typickým rysem trampingu je sdružování se do osad, přičemž pojem osada 

označuje buď místo, kde mají trampové zbudovaný svůj kemp, nebo skupina trampů (může 

být i bez stálého tábořiště), v jejímž čele obvykle stojí šerif. „Osady mívají svou symboliku 

                                                           
1 WAGNER, Jiří. Tramping a trampské osady v Česku [online]. In. Geografické rozhledy. Publikováno [04-

11-2012], cit. [10-05-2017]. Dostupné z: http://geography.cz/geograficke-rozhledy/wp-

content/uploads/2012/04/24-25.pdf 
2 HURIKÁN, Bob. Dějiny trampingu. 2. doplněné vydání. Praha: Novinář, 1990. s. 11. ISBN 80-7077-432-0 
3 VINKLÁT, D. Pavel. Kronika trampingu v Jizerských horách 1934-2004. 1. vydání. Liberec: Květa 

Vinklátová-KNIHY 555, 2004. s. 4. ISBN. 80-86660-09-5 
4 VINKLÁT, D. Pavel. Kronika trampingu v Jizerských horách 1934-2004. 1. vydání. Liberec: Květa 

Vinklátová-KNIHY 555, 2004. s. 4. ISBN. 80-86660-09-5 
5 POHUNEK, Jan. Kultura trampů. In: JANEČEK, Petr. Folklor atomového věku. 1. vydání. Praha: Národní 

muzeum, 2011. s. 70. ISBN 978-80-7036-315-7 
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v podobě znaku nošeného na oděvu (domovenka na rukávu) nebo samostatně (vlajka), 

významné slavnostní tábořiště, a případně i hymnu.“6 Jako další zvyky uvádí Pohunek jízdu 

zásadně v posledním vagonu vlaku, pokládání zelené větvičky do ohniště při odchodu 

z tábořiště či pořádání slavnostních výročních ohňů a potlachů (slavnostních setkání 

trampských přátel u ohně). Trampové také mají svou vlastní hymnu, kterou je píseň Vlajka, 

jejímž autorem je Jenda Korda. Nedílnou součástí trampského humoru jsou také kanadské 

žerty. „Jde o vyvádění kamarádů z míry, někdy i drsnějším, nicméně obecně 

akceptovatelným způsobem.“7 

                                                           
6 POHUNEK, Jan. Kultura trampů. In: JANEČEK, Petr. Folklor atomového věku. 1. vydání. Praha: Národní 

muzeum, 2011. s. 70. ISBN 978-80-7036-315-7 
7 POHUNEK, Jan. Kultura trampů. In: JANEČEK, Petr. Folklor atomového věku. 1. vydání. Praha: Národní 

muzeum, 2011. s. 71. ISBN 978-80-7036-315-7 
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3. Historie trampingu  

3.1. E. T. Seton a Woodcraft Indians 

Počátky českého trampingu jsou neodmyslitelně spjaty se skautingem a americkým hnutím 

Woodcraft-Ligou lesní moudrosti. Za prvního průkopníka trampingu je považován lovec, 

přírodovědec, spisovatel a malíř zvířat Ernest Thompson Seton, který se narodil roku 1860 

v Anglii. V pěti letech se s rodiči přestěhoval do Kanady, kde si v divokých kanadských 

lesích zřídili domov. „Ernest vyrůstal ve velmi rigidním prostředí prosyceném věroukou 

presbyteriánské církve. On ale od útlého dětství tíhnul k přírodě, k jejím divokým tvorům, k 

přirozenému životu. Celá jeho dětská osobnost se bouřila proti prostředí poznamenanému 

katechismem církevní školy."8 Seton studoval v Torontu a poté se na přání svého otce vydal 

studovat malířství na Královskou akademii v Londýně. Po dokončení studií se vrátil zpět do 

manitobské roviny, kde se věnoval zoologii a ornitologii. V této době trávil Seton týdny a 

měsíce na vlastní pěst v divočině. Tehdy (mezi lety 1882-1884) se v jeho hlavě 

pravděpodobně začaly rodit první myšlenky na založení hnutí Woodcraft. K tomu však došlo 

až o dvacet let později. Počátky hnutí Woodcraft se datují do roku 1901, kdy Seton začal 

v časopise Ladies Home Journal uveřejňovat seriál návodů na podporu vzniku svého hnutí 

Woodcraft. „V roce 1903 začal v témže časopise vydávat na pokračování román Dva divoši, 

který později vyšel také knižně. Dva divoši jsou nejen poutavým románem pro děti, ale též 

autobiografickým příběhem a přímým návodem, jak uvádět Woodcraft v život."9 V reakci 

na vydání románu Dva divoši pak v USA vzniklo 60 kmenů Woodcrafterských Indiánů a 

„do začátku první světové války mělo toto hnutí téměř půl milionu členů.“10 Uveďme si nyní 

několik hlavních zásad, na nichž stálo Setonovo hnutí Woodcraft Indians: 

• „Seton byl zastáncem takzvaného „strenuous life“, tedy činorodého života 

zaměřeného na mládež, divočinu a dobrodružství. 

• Seton, podobně jako další reformátoři Progresivní éry, toužil přispět k renesanci 

tradičních amerických hodnot jakými jsou čest, fyzická zdatnost, odvaha, 

nezávislost. 

                                                           
8KUPKA, Martin. Životopis E. T. Setona. In: Woodcraft [online], Cit. [22-03-2017]. Dostupné z: 

http://www.woodcraft.cz/index.php?right=seton_seton 
9KUPKA, Martin. Životopis E. T. Setona. In: Woodcraft [online]. Cit. [22-03-2017]. Dostupné z: 

http://www.woodcraft.cz/index.php?right=seton_seton 
10HURIKÁN, Bob. Dějiny Trampingu. 2. doplněné vydání. Praha: Novinář, 1990. s. 12. ISBN 80-7077-432-0 

http://www.woodcraft.cz/index.php?right=seton_seton
http://www.woodcraft.cz/index.php?right=seton_seton
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• Seton věřil (podle G. Stanley Halla), že dítě prochází paralelou lidského vývoje 

vrcholící v civilizované dospělosti, že kriminalita mládeže je vyústěním pokřivené 

přirozenosti osobnosti vychovávané ve městě. 

• Seton byl přesvědčen, že cílem výchovy není učenost, ale lidskost, že se dítě nemá 

vychovávat na vědce, občana, vojáka, ale má si hrát. 

• Seton tušil, že Amerika rychle ztrácí své ctnosti, díky kterým byla tak "veliká" při 

svém vzniku. Chtěl tedy Američany, zejména mládež, vrátit do přírody a učit je 

jednoduché woodcrafterské praktiky. Vlivem přírody a účelného zaměstnání rukou i 

mozku v nich zamýšlel znovu vypěstoval vlastnosti lidí hraničářské éry. 

• Seton věřil, že děti pocházejí od Boha čisté a pokřiví se nesprávnou výchovou. Věřil 

v přirozené instinkty a pudy: strach, láska, zvědavost, hrdost, ambice, touha po slávě, 

touha vlastnit, konstruktivnost.“11 

V roce 1915 změnil Seton název své organizace na Woodcraft League of America, tedy 

Americká liga lesní moudrosti, pod níž se sdružily všechny existující kmeny 

Woodcrafterských indiánů. 

Kromě několika zásadních myšlenek převzali čeští trampové od Setona ještě jednu věc. 

Jedná se o znamení Woodcraft neboli znak lesní moudrosti, který má podobu bílého kolečka 

se dvěma modrými rohy. „Bílý kruh vyjadřuje čistotu ideálu, kruh věčnosti, čistotu těla a 

mysli a modré bizoní rohy znázorňují sílu ideálu a odhodlání jej bránit, sílu ducha a těla a 

modrou oblohu. Symbol se objevuje na osadních domovenkách, vlajkách, totemech a 

nejrůznějších trampských rekvizitách.“12 

3.2 Robert Baden Powel a Antonín Svojsík 

Druhým mužem, který se zasloužil o vznik trampingu, je zakladatel skautingu Robert Baden 

Powel. Jeho myšlenky se od Setonova Woodcraftu lišily. Na rozdíl od Setona Powel „zavrhl 

základní indiánskou myšlenku a zavedl do svého sdružení vojenské značení a větší 

disciplínu.“13 První skautský tábor se pod jeho vedením uskutečnil v roce 1907 na ostrově 

Brownsea. „Po úspěchu prvního tábora začal Baden Powell psát první skautskou příručku a 

v roce 1908 vyšla jeho kniha Scouting for boys. Skautská výchova od počátku vedla 

                                                           
11 KUPKA, Martin. Životopis E. T. Setona. In: Woodcraft [online]. Cit. [22-03-2017]. Dostupné z: 

http://www.woodcraft.cz/index.php?right=seton_seton 
12 VINKLÁT, D. Pavel. Kronika trampingu v Jizerských horách 1934-2004. 1. vydání. Liberec: Květa 

Vinklátová-KNIHY 555, 2004. s. 13. ISBN. 80-86660-09-5 
13HURIKÁN, Bob. Dějiny trampingu. 2. doplněné vydání. Praha: Novinář, 1990. s. 12. ISBN 80-7077-432-0 

http://www.woodcraft.cz/index.php?right=seton_seton
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k čestnosti, úctě k hodnotám a lásce k přírodě s cílem záměrné výchovy dobrého občana.“14 

Skauting se v Americe rychle stal velmi populární volnočasovou aktivitou, a tak bylo jen 

otázkou času, než se rozšíří do dalších zemí. V Československu je za zakladatele skautingu 

považován Antonín B. Svojsík, který v roce 1912 vydal svou knihu Základy Junáctví a v létě 

téhož roku uspořádal i první československý skautský tábor.   

                                                           
14Projděte se 100letou historií skautingu. In: Skaut [online]. Cit. [22-03-2017]. Dostupné z: 

http://www.skaut.cz/skauting/o-skautingu/historie 

http://www.skaut.cz/skauting/o-skautingu/historie
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4. Tramping za první republiky 

Český tramping je unikátní, podobné hnutí nenajdeme v žádné jiné zemi. Trampové jsou 

sice známí také ve Spojených státech amerických, „tam se ovšem tramping rozvíjel v jiných 

historických a geografických podmínkách, měl jinou formu i obsah.“15 Američtí trampové 

byli nezaměstnaní, žebrající lidé, kteří žili na okraji společnosti a cestovali po USA. Mezi 

českým a americkým trampingem neexistuje žádné přímé spojení. Důležité jsou také 

poměry, z nichž první čeští trampové vyšli. Tato otázka ovšem dosud nebyla důkladně 

zpracována. „Často se lze setkat s tvrzením, že šlo především o hnutí dělnické či pracující 

mládeže a její podíl mezi trampy byl skutečně výrazný. Podrobnější studie na toto téma, 

která by reflektovala například zastoupení studentů či proměny poměru bývalých skautů a 

lidí, kteří v souvislosti s nárůstem popularity hnutí začali s trampingem přímo, však 

chybí.“16 Průkopníky českého trampingu se stali ti, kteří z nějakého důvodu (nejčastěji jím 

byla nechuť k organizovanosti) nechtěli vstoupit do tehdy fungujících organizací a raději se 

vydávali do přírody na vlastní pěst. „Sokol byl pro tehdejší mládež mnohdy příliš drahý, 

skaut příliš organizovaný, a Svaz dělnické tělovýchovné jednoty prožíval krizi. A za těchto 

podmínek vznikal československý tramping.“17 První výlety do přírody se většinou 

odehrávaly v nejbližším okolí Prahy, a tak se prvními cíli těchto průkopníků staly břehy proti 

proudu Vltavy, která byla a dodnes je v trampských kruzích nazývána Velkou řekou, a 

Prokopské údolí. „Tehdy se však tomuto toulání ještě neříkalo tramping. Byl to jen výlet, 

nebo toulka.“18 Jak je zmíněno výše, trampové většinou pocházeli z chudších vrstev. Byli to 

lidé, kteří pracovali v městských továrnách a potřebovali si odpočinout od velkoměsta a 

továren, tedy prostředí, v němž se denně pohybovali. To byl důvod, proč se o nedělích 

vydávali na divoké toulky přírodou (pracovní týden měl tehdy šest dní, výpravy se proto 

omezovaly pouze na neděli). O výbavě, jakou známe dnes, se těmto prvním průkopníkům 

trampingu mohlo jen zdát. Vzhledem k tomu, že pocházeli většinou z chudších vrstev, často 

vyráželi na cesty jen s krajícem chleba a kouskem špeku. Deky, kotlíky ani stany neznali, 

později začali nosit přes rameno stočený pytel s miskou na vaření, zápalkami a jídlem. První 

trampské tábořiště v Československu založili již v roce 1914 tři trampové, známí pod 

                                                           
15 WAIC, Marek a Jiří KÖSSL. Český tramping 1918-1945. 1. vydání. Praha-Liberec: Práh-Ruch, 1992. s. 9. 

ISBN 80-900835-7-9 
16 POHUNEK, Jan. Kultura trampů. In: JANEČEK, Petr. Folklor atomového věku. 1. vydání. Praha: Národní 

muzeum, 2011. s. 68. ISBN 978-80-7036-315-7 
17 BERKA, Miroslav. Posázavský Pacifik. 1. vydání. Praha: Nakladatelství dopravy a spojů, 1991. s. 96. 

ISBN 80-7030-135-x 
18HURIKÁN, Bob. Dějiny trampingu. 2. doplněné vydání. Praha: Novinář, 1990. s. 14. ISBN 80-7077-432-0 
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přezdívkami Frank Němec, Krysa a Chanda, na březích řeky Vltavy v blízkosti 

Svatojánských proudů. Tento kemp nazvali Roaring camp, česky Tábor řvavých. V roce 

1919 byl přejmenován na Ztracenou naději, což je nejstarší trampská osada v České 

republice, která funguje dodnes. 

V roce 1919 zaplavila Evropu vlna amerických filmů a literatury s tematikou Divokého 

západu, která výrazně ovlivnila české trampy. „U zrodu trampingu asistovala především díla 

šestice amerických spisovatelů: Jamese Fenimora Coopera, Jamese Oliwera Curwooda, 

Zane Graye, Breta Harta, Jacka Londona a E. T. Setona. Ve všech jejich knihách najdeme 

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

zvířete, který vzdoruje všem nástrahám divočiny.“19 Z této doby pochází zvyk dávat si 

kovbojské přezdívky, které zněly jako z divokého západu. Tehdejší trampové už byli 

vybavenější než jejich předváleční předchůdci. Součástí výbavy byly polní vařiče, italské a 

částečně už i americké torny, šálky, plechovky na cukr a na čaj, polní lahve, stany, polní 

lopatky a sekyrky a americké klobouky. V přírodě se tvořily různé neorganizované a ničím 

nespoutané party. Tehdejší trampové sice odmítali organizovanost a pravidla skautingu, ale 

převzali si z něj gentlemanství k sobě navzájem. Mezi oblíbené činnosti tehdejších trampů 

patřilo vrhání nožem, střelba z flobertek a špuntovek, zápasení a hra na housle, mandolíny a 

kytary. Cílem jejich toulek tehdy byly především Jarov, Klárov, Bojovské údolí, Karlické 

údolí, Cikánské údolí, Řevnice a Brdy, ale také Vltava, Sázava, Berounka (Stará řeka) nebo 

Kocába (Hadí řeka). Hlavně poblíž řek vznikala první tábořiště. Tato první etapa vývoje 

českého trampingu, tedy přibližně od roku 1914 do roku 1919, je v některých publikacích 

nazývána dobou divokých skautů, jinde zase dobou indiánskou. Například Miroslav Berka 

ve své publikaci Posázavský Pacifik píše: „Češi odjakživa sympatizovali s utlačovanými 

národy a indiánskými kmeny bojujícími proti přesile bílých. Generace z počátku století 

hledala svůj vzor právě u Indiánů.“20 V roce 1919 přešla doba divokých skautů do takzvané 

doby kovbojské. Každá skupina trampů musela mít svého šerifa, což byl člověk, který se stal 

vůdcem, a to buď hlasováním, nebo právem silnějšího. Šerif byl označen šerifskou hvězdou 

a často se šerifem stával právě ten, kdo si hvězdu zvládnul opatřit. „V tomto období diktovaly 

trampskou módu a částečně i slang americké kovbojské a indiánské filmy, jako například 

                                                           
19 WAIC, Marek a Jiří KÖSSL. Český tramping 1918-1945. 1. vydání. Praha-Liberec: Práh-Ruch, 1992. s. 

113. ISBN 80-900835-7-9 
20 BERKA, Miroslav. Posázavský Pacifik. 1. vydání. Praha: Nakladatelství dopravy a spojů, 1991. s. 99. 

ISBN 80-7030-135-x 
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Červené eso, Býčí oko nebo Liberty.“21 Na vandry se jezdilo výhradně ve strakatých 

košilích. Nezbytnou součástí tehdejší módy byl také kovbojský klobouk stetson a široký 

opasek s cvočky. Někteří trampové chodili po vzoru Toma Mixe celí v černém a vysloužili 

si proto přezdívku jeptišky. Tom Mix byl americký herec, který v průběhu dvacátých let 

dvacátého století hrál v mnoha westernových filmech, které, jak je zmíněno výše, významně 

ovlivnily trampskou kulturu. Důležitou součástí výstroje byla také revolverová pouzdra a 

nože ozdobené třásněmi. Kromě stylu oblékání se změnil i způsob táboření. Ten již nebyl 

tak divoký. Více se používaly stany a v roce 1919 byla na tábořišti Ztracené naděje postavena 

první trampská chata ze dřeva a chvojí. Chata dostala název Stará radnice od Velké řeky. Na 

Vltavě se v té době začaly objevovat také indiánské kánoe. Doba kovbojská trvala osm let 

až do roku 1927. Tramping krystalizoval a po roce 1927 vzal na sebe obecnější ráz, který 

nazýváme dobou kanadskou.  

Kanadská doba se projevila především změnou ve výstroji a výzbroji. „Dlouhé otřásněné 

kalhoty nebo kožené legíny z doby kovbojské byly nahrazeny střízlivějšími pumpkami. 

Širáky byly vystřídány sportovními klobouky. Italské torny byly vyměněny za torny 

americké neboli usárny. Do módy přišly vařiče a začaly se nosit nože a sekery značky Marble 

a opravdové colty. Do módy přišly také vysoké kožené boty zvané kanady.“22 Kromě kanad 

se nosily plátěné polobotky zvané kedsky. V kanadské době se také vůbec poprvé objevil 

výraz tramp. „Výraz se ujal, a tak se šlo na tramp, jelo se na tramp, šlo se z trampu, zkrátka 

se začalo trampovat. Název byl přejatý z románu Jacka Londona Cesta, pojednávajícího o 

životě amerických hobo (tuláků na železnici).“23 V této době zlákal tramping mnoho skautů, 

kteří dali přednost volnému táboření v divočině před organizovaností skautingu. „K tomuto 

útěku nespokojené mládeže nemálo přispěly také trampské časopisy Tramp a Naše osady.“24 

Tramping se v této době stal celorepublikovým hnutím, jakým zůstává i dnes.  

4.1 Sport a hudba na osadách 

Trampové měli specifický způsob oblékání, aby co nejlépe napodobili romantickou 

atmosféru divokého západu. A stejně tak se snažili tuto atmosféru vystihnout i ve svých 

písních, a tak vznikl zcela nový hudební žánr, nazvaný trampská píseň. Písně byly tesklivé i 

                                                           
21 WAIC, Marek a Jiří KÖSSL. Český tramping 1918-1945. 1. vydání. Praha-Liberec: Práh-Ruch, 1992. s. 

17-18. ISBN 80-900835-7-9 
22HURIKÁN, Bob. Dějiny trampingu. 2. doplněné vydání. Praha: Novinář, 1990. s. 21. ISBN 80-7077-432-0 
23HURIKÁN, Bob. Dějiny trampingu. 2. doplněné vydání. Praha: Novinář, 1990. s. 21. ISBN 80-7077-432-0 
24HURIKÁN, Bob. Dějiny trampingu. 2. doplněné vydání. Praha: Novinář, 1990. s. 21. ISBN 80-7077-432-0 
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veselé. Prvními průkopníky tohoto žánru byli Jarka Motl, Honza Korda, Jarda Novák, Karel 

Brokenický, Karel Polák nebo Mirka Vostrý. „Písničky těchto bardů byly skládány u 

táboráku na obrácené kytaře a hned zatepla se pak zpívaly.“25 Za vůbec první trampskou 

píseň je považována skladba V záři červánků od Jarky Motla. K nejznámějším trampským 

písním, které se u ohňů zpívají dodnes, patří Sosna, Maminko mámo, Cariboo a pochopitelně 

trampská hymna Vlajka. Ruku v ruce se vznikem trampské písně šel i vznik trampských 

sborů, které nezpívaly jen v lese, ale i ve městech. Tyto sbory sloužily především 

k propagaci trampingu, neboť veřejnost nebyla trampům za první republiky příliš nakloněna. 

„Trampská píseň chytila posluchače za srdce natolik, že kruh přátel trampingu začal vzrůstat 

a většina posluchačů, dívajících se do té doby na trampy jako na nutné zlo, začala holdovat 

trampskému kultu. Veřejné mínění se zásluhou sborů obrátilo na stranu trampingu.“26 

K tehdejší velké popularitě trampské písně přispěla značnou měrou také hospodářská krize, 

která vypukla v roce 1929. „V době krize vzrostl zájem o živá vystoupení trampských sborů 

v divadelních představeních, nakladatelství tiskla sešitkové zpěvníky, trampské písničky 

zněly v rozhlase, nahrávalo je osm gramofonových společností.“27 

Co se týče sportu, ten v úplných prvopočátcích trampingu nehrál téměř žádnou roli. První 

trampové sportem opovrhovali a považovali ho za „paďourský“, což je trampské slangové 

hanlivé označení pro cokoliv, co odporuje zásadám trampingu. Přesto se už tehdy pořádaly 

různé soutěže, nejčastěji v hodu na cíl, přetahování lanem, šplhu, zápasu a boxu. Tramp 

Wendy napsal roku 1933 do časopisu Camping následující příspěvek: „Sport se zrodil na 

osadách tehdy, když kluci znechuceni a přežiti stálými pitkami začali hledati pro neděli jiné 

zábavy. Bylo to také tím, že stárnouce, přicházeli k rozumu a uznávali příznivý a blahodárný 

vliv pohybu na volném zdravém vzduchu na tělo zmořené celotýdenní dřinou…“28 

Důležitým faktorem pro rozmach trampského sportu byl také fakt, že stany na trampských 

osadách byly postupem času vyměněny za pohodlnější chaty. „Za zakladatele skutečného 

trampského sportu je považována osada Albatros na Libřici, která v roce 1927 uspořádala 

                                                           
25HURIKÁN, Bob. Dějiny trampingu. 2. doplněné vydání. Praha: Novinář, 1990. s. 201. ISBN 80-7077-432-

0 
26HURIKÁN, Bob. Dějiny trampingu. 2. doplněné vydání. Praha: Novinář, 1990. s. 211. ISBN 80-7077-432-

0 
27 VINKLÁT, D. Pavel. Kronika trampingu v Jizerských horách 1934-2004. 1. vydání. Liberec: Květa 

Vinklátová-KNIHY 555, 2004. s. 17. ISBN. 80-86660-09-5 
28 WAIC, Marek a Jiří KÖSSL. Český tramping 1918-1945. 1. vydání. Praha-Liberec: Práh-Ruch, 1992. s. 

73. ISBN 80-900835-7-9 
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první trampskou olympiádu, které se zúčastnilo téměř sto trampů ze šesti osad.“29 Sport se 

postupně rozšířil do většiny tehdejších trampských osad, které mezi sebou zápolily 

v rozličných sportech, od atletiky, přes fotbal, box a tenis až po lední hokej. Velký rozmach 

trampský sport zažil v roce 1919, kdy se do Československa dostal z USA volejbal. Kromě 

volejbalu se pak mezi trampy rozmohly ještě další dva sporty, a to lukostřelba a kanoistika. 

Sport byl nedílnou součástí osadního života a trampské zábavy. Někteří trampští sportovci 

dokonce dosáhli ve sportu takového mistrovství, že se následně přihlásili do profesionálních 

klubů, a získali pro Československo i několik medailí. Například na olympiádě v Berlíně 

v roce 1936 získali v závodu na deset kilometrů zlatou medaili kanoisté a trampové Mottl a 

Škrdlant. Tramp a lukostřelec Béda Dvořáček se zase stal mistrem světa v lukostřelbě na 50 

a 90 metrů na mistrovství světa v Bruselu. Největšího rozmachu dosáhl trampský sport ve 

30. letech. Na základě tohoto rozkvětu došlo k založení několika trampských organizací. 

„26.10. 1930 byla založena Unie Trampských osad, která uspořádala mnoho sportovních 

akcí, v roce 1935 se podílela na ustavení Trampské volejbalové ligy (TVL) a v roce 1937 

založila Trampský atletický svaz (TAS).“30 Poté však začal sport na osadách postupně 

upadat. Důvodem byla přehnaná soutěživost některých trampů a osad a také fakt, že 

v zakládání sportovních organizací viděli trampové hrozbu. Jakoukoliv organizaci totiž ze 

zásady trampského hnutí odmítali.  

4.2 Snahy o zákaz a diskreditaci trampingu 

První snahy o diskreditaci trampingu se objevily v roce 1924, kdy náčelník Svazu junáků-

skautů republiky Československé Antonín Svojsík napsal do Národních listů svůj článek 

Bílá otrokyně v centru Evropy. Jeho kritika byla založena na dokumentu zvaném Ústava 

osady Býčí oko. Jednalo se o soubor humorných a s nadsázkou psaných osadních pravidel, 

z nichž jedno podle Svojsíka činilo ženu „pouhým zbožím, které nemá práv, koná veškeré 

práce v osadě a slouží osadníkům jako otrokyně.“31 Kromě otrokářství obvinil Svojsík dále 

trampy z pořádání orgií, vandalství, surovosti, alkoholismu, a dokonce plenění hřbitovů. 

Naopak skautské hnutí je v tomto článku vylíčeno jako výchovný a správný spolek. 

V roce 1931 už byl tramping celorepublikovým hnutím a veřejně známou zábavou 

                                                           
29WAIC, Marek a Jiří KÖSSL. Český tramping 1918-1945. 1. vydání. Praha-Liberec: Práh-Ruch, 1992. s. 74. 
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především mladých lidí. Nejvíce v té době proti trampingu bojoval tehdejší zemský 

prezident Hugo Kubát, který je autorem slavné Kubátovy vyhlášky, tedy nejznámějšího 

protitrampského opatření v Československu. Vyhláška zněla následovně:  

„Vyhláška zemského presidenta v Praze ze dne 9. dubna 1931 č. 180236 ia 1931, 16-7500/16 

ai 1930, kterou se vyhlašují opatření proti výstřelkům campingu a trampingu.  

Na základě ustanovení článků 2 a 3 odst. 1., zákona ze dne 14. července 1927 č. 125 Sb. z. 

a n. o organisaci politické správy zakazují při campingu a trampingu: Všeliké nepřístojné 

jednání nebo chování na místech veřejných, nebo veřejně přístupných, kterým se ruší neb 

ohrožuje veřejný pořádek, klid, bezpečnost, dobrý mrav nebo slušnost nebo se vzbuzuje 

veřejné pohoršení zejména: společné táboření osob různého pohlaví v přírodě i ve stanech, 

chatách a srubech – vyjímaje táboření rodinné - pobíhání v nedostatečném úboru koupacím 

mimo obvod vykázaných koupališť, zpívání popěvků obsahu nemravného, dále nošení 

zbraní, zvláště zbraní zakázaných bez platného zbrojního pasu, a koupání na místech 

zakázaných.  

Přestupky této vyhlášky, jejíž účinnost počíná dnem vyhlášení, trestati budou – bez újmy 

soudního stíhání – politické úřady I. stolice tresty na penězích od 10 Kč do 5000 Kč nebo na 

svobodě od 12 hodin do 14 dnů.  

Zemský president Kubát v. r. “32 

Tento zákon se z dnešní pohledu může zdát až absurdní, ovšem v dobách první republiky 

byla společnost zvyklá na jinou morálku a trampové se tedy svým chováním odlišovali od 

většinové společnosti daleko více než trampové současní. Do boje proti Kubátově vyhlášce 

se pustili nejdříve němečtí sociální demokraté, kteří vznesli následující námitku: 

„…domněnka, že společné táboření osob různého pohlaví mohlo by býti nějak nebezpečným 

mravnosti, vyšla asi z nějakého chorobně nemravného mozku a bije všechnu moderní 

hygienu v tvář. Nemůžeme věřiti, že skutečně vyšel tak reakcionářský a demokratickému 

státu nedůstojný výnos, a vyšel-li, že může zůstat v platnosti.“33 Četníci však přesto plnili 

svou povinnost, jak je vidět z reportáže, která vyšla v květnu roku 1931 v časopisu Tramp, 

v níž je popsáno, jak strážníci v noci prováděli razie v posázavských chatách. 

                                                           
32ANTONY, Michael. KUBÁTŮV protitrampský ZÁKON. In: Trampský magazín [online]. Publikováno [08-

11-2008], cit. [10-04-2017]. Dostupné z: http://www.trampsky-magazin.cz/blog/kubatuv-protitrampsky-
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33ANTONY, Michael. KUBÁTŮV protitrampský ZÁKON. In: Trampský magazín [online]. Publikováno [08-

11-2008], cit. [10-04-2017]. Dostupné z: http://www.trampsky-magazin.cz/blog/kubatuv-protitrampsky-
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Proti zákonu se pochopitelně zvedl odpor také v trampských řadách a 19. května 1931 byla 

uspořádána demonstrace, na které se sešlo 15 000 trampů. Mimo to byla vydávána různá 

prohlášení a zakládaly se T.O.V., tedy Trampské obranné výbory. Proti zákonu brojil i v této 

práci zkoumaný časopis Tramp. Jeho argumentace byla následující:  

„...tím, že jsem přespal ve své chatě s osobou cizí ženského pohlaví, nedopustil jsem se 

a nemohl jsem se dopustiti žádného trestného činu, poněvadž žádný zákon nic podobného 

nezakazuje a při tomto směru rozhodující jest zákon ústavní, na nějž se odvolávám, a který 

zaručuje osobní svobodu občana také v tom směru, aby ve své chatě spal, s kým chce. Žádná 

vyhláška, žádný zákaz zemského presidenta nemůže porušovati a měniti zákon, a proto také 

vyhláška policejního presidenta Kubáta nemůže zasahovati jakýmkoliv způsobem do ústav 

zaručujících práva jednotlivce. Rovněž v odvolání se jak zákazu zemského presidenta, tak i 

výměru o tom, že byl porušen dobrý mrav a slušnost na ustanovení článku druhého a třetího 

odst. 1 zákona125/27 jest nesprávné, neboť tento zákon nemusí být tak extensivně vykládán, 

aby dával četníkům a správním úřadům právo kontrolovati, kdo s kým ve své chatě spí, 

a bdíti nad veřejnou mravností takovým způsobem, že se vniká do soukromých obydlí. 

Pokud se týče slušnosti, nemluví citovaný zákon vůbec o nějaké slušnosti a jest proto 

v tomto směru naprosto v rozporu se zákonem, Přespáním s cizí osobou ženského pohlaví 

v mé soukromé chatě nemůže býti veřejná mravnost nijak narušena a zákon č. 125/27 mluví 

pouze o veřejné mravnosti. Veřejná mravnost tím spaním vůbec narušena nebyla a nebýti 

zákonem neoprávněného vniknutí četnictva do mé chaty, nebyl by o tom vůbec nikdo se 

dověděl. Kromě toho je zde i vadnost v řízení, pokud se týče tvrzení o cizí osobě (ženského 

pohlaví), poněvadž tato osoba mně cizí vůbec nebyla a nebyla-li to moje manželka, pak jest 

i podle zákona naprosto nerozhodno, poněvadž i mimo manželku osobu svobodnou jest 

zákon respektován a podle zákona má družka stejná práva jako moje manželka…“34 

Z toho je patrné, že prvorepublikové trampské časopisy sloužily také jako prostředek 

k obraně trampské činnosti. „Masové protesty, soudní žaloby, odvolání a celkový rozruch 

kolem této vyhlášky nejprve donutil tehdejší četnictvo „zvolnit krok“ a přestat ji v praxi 

vyžadovat. Vyhláška sloužila ještě několik let jako „bubák“ na trampy a legalizovala 

občasné zátahy na trampské osady, ale s divokým rokem 1931 se to už nedalo srovnávat. 
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Nakonec byla tato vyhláška, trampy nazvaná Kubátův zákon, v roce 1935 zrušena 

Nejvyšším soudem, jemuž tehdy předsedal dr. Emil Hácha.“35 
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5. Tramping v současnosti  

Jelikož trampové nejsou organizovaní, neexistuje ani žádný dokument, který by popisoval, 

jak vypadá, či jak by měl vypadat tramping v současnosti. Proto bylo nutné získat informace 

o dnešní podobě trampingu prostřednictvím rozhovorů s trampy. Níže je přiložena tabulka 

otázek, které byly respondentům položeny. Na otázky odpovídalo pět vybraných osob, které 

se v dnešní době aktivně věnují trampingu. Na základě jejich odpovědí byla následně 

provedena sumarizace informací o současné podobě trampingu, která je k nalezení pod 

tabulkou.   

Bill,  

T.O. 

Rezavá 

Kotva 

Otázka Odpověď 

 Jak bys dnes definoval 

tramping? 

 

Pro mě je to způsob trávení volného času, kdy si 

člověk odpočine od města a civilizace a všech 

problémů, které ho trápí v týdnu. Příroda mě 

nabije a pak mám zase sílu přežít pracovní týden.  

 Jak vypadá tvůj běžný 

vandr? 

 

V pátek odpoledne si sbalím batoh a jedu vlakem 

na místo určení. Tam si dáme s kamarády buď pár 

piv v hospodě, nebo si jdeme rovnou do lesa udělat 

oheň, podle toho, jak je chuť. Spíme buď pod 

širákem nebo pod převisem. Pokud jedeme na naši 

osadu, tak spíme ve srubu. Ráno si zabalíme a 

jdeme se toulat. Většinou nemáme žádný 

konkrétní cíl cesty, nemáme rádi organizované a 

plánované věci. A to je na tom to nejlepší. V týdnu 

člověk pořád myslí na to, co musí udělat, kam musí 

dojet atd. Ale na vandru nás nesvazuje skoro nic. 

Když se nám nějaká cesta líbí, tak se jí prostě 

vydáme. Nicméně se aspoň trochu snažíme 

přiblížit k vlaku, abychom to v neděli neměli 

daleko. Když se blíží večer, najdeme v lese nějaké 
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pěkné místo na spaní, přespíme a v neděli ráno 

domů.  

 Kam nejraději jezdíš? 

 

Rád jezdím na Brdy, je tam spousta osad a skoro 

pokaždé tam člověk potká nějaké kamarády. 

Kromě toho jsou to dost rozlehlé lesy a člověk se 

tam může toulat celý den, aniž by narazil na 

známky civilizace, což je paráda, vzhledem 

k tomu, že právě od města si jezdíme odpočinout.  

 Jakou vozíš výbavu? 

 

Jako batoh vozím americkou US tornu neboli 

usárnu. V ní mám zabalený spacák, karimatku a 

plachtu, ze které můžu postavit přístřešek, kdyby 

pršelo. V kapsách nahoře mám pak jídlo, provaz a 

stanové kolíky. Kromě toho vozím americký 

pásek, americké feldflašky, pitíčko na vaření, lžíci, 

americký útočný nůž M5 a ještě jeden menší nožík.  

 Jak jezdíš oblékaný? Jsem, jak se říká, bláznivej amík. Takže se 

oblékám tak, aby mi to ladilo s americkou 

výbavou. Kalhoty americké džípáky, jako obuv 

většinou americké jungle boots, v zimě kanady, 

americkou košili, amerického parkera a klobouček 

tropico. 

 Provozujete na osadě 

nějaký sport? 

Ani moc ne. Občas, když tam jsou děti, si s nimi 

kopneme fotbálek, ale jinak ne. Když jsme na 

osadě, věnujeme se spíš jejímu zvelebování. 

Opravujeme boudu, budujeme lavičky, přístřešky 

a tak dále. Na osadě je pořád dost práce, vždycky 

je co zlepšovat. 

 Snažíte se nějak o 

propagaci trampingu? 

Proboha, jen to ne! Jsme rádi, že nás jezdí málo. 

Kdyby jezdilo hodně lidí, pak by tramping ztratil 

svoje kouzlo. A taky, ne každý, kdo vyjede, je tak 

slušný jako my. Spousta lidí se vydává za trampy 
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a pak akorát dělají v lese bordel. Takové tu 

nepotřebujeme. 

 Jaké zpíváte písně? Všechny možné, od Ryvolovek přes Hoptropáky a 

Copáky, až po Greenhorny. Taky hodně hrajeme 

military country, třeba Texmeny. A samozřejmě si 

občas zapějeme i staré trampské, na ty se 

nezapomíná. 

 Je v dnešní době 

problém trampovat? 

Je. Čím dál tím víc nás likvidují ochranáři. U nás 

na Brdech to ještě není tak úplně nejhorší, ale třeba 

do skal už se moc jezdit nedá.  

 

 

 

Růža, T.O. 

Jižní kříž 

Otázka Odpověď 

 Jak bys dnes 

definovala 

tramping? 

Pro mě je to hlavně o dvou věcech, a to o přírodě a o 

kamarádech. Já jsem ráda venku, a když můžu strávit 

celý víkend v lese, tak mě to neuvěřitelně nabije. A pak 

je tam to kamarádství. Na vandrech jsem poznala ty 

nejlepší lidi. Podělíme se o poslední cigáro i o poslední 

jídlo a vždycky si pomůžeme, ale zároveň si ze sebe 

umíme udělat i pěkně ostrou srandu. Takové přátelství 

jsem jinde nenašla. 

 Jak vypadá tvůj 

běžný vandr? 

Jezdíme většinou v pátek odpoledne, když to jde, tak i 

v pátek ráno. Večer většinou sedneme do hospůdky, 

kde si dáme jídlo a pití. Alkohol nijak neomezujeme, 

jde o to si to hlavně užít. V sobotu se pak touláme. 

Většinou máme nějaký konkrétní cíl, ale často ho po 

cestě změníme, nic není dané napevno.  Pokud cestou 

potkáme hospodu, rádi se tam stavíme. Snažíme se užít 
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si i neděli, takže ještě něco ujdeme a navečer jedeme 

vlakem domů. Stan nevozíme, spíme pod širákem nebo 

kde se dá. 

 Kam nejraději 

jezdíš? 

Jezdím všude možně, chci poznat co nejvíc míst. Mám 

moc ráda hory, tam je klid a člověk tam většinou 

nikoho nepotká a jsou tam hodnější lidi. Hezké je to i 

okolo Střely a Berounky a nádherná je i řeka Oslava 

neboli Oslavka, jak říkáme my trampové. Hodně jsem 

se taky těšila, až se podívám na Ameriku, protože je to 

pro trampy tak trochu památné místo, dřív se tam 

hodně jezdilo a dělaly se tam obří potlachy. Ale teď to 

tam vypadá hrozně. Vede tam turistická značka a podél 

cest jsou hory odpadků.  

 Jakou vozíš 

výbavu? 

Vozím starý batoh, kterému se říká tulák. Moderní 

batohy se mi moc nelíbí, a navíc mi přijde důležité 

navazovat na odkaz starých trampů, kteří kolikrát 

neměli nic, jen děravý žracák přes rameno. V batohu 

vozím spacák, karimatku, jídlo, celtu, provaz a 

náhradní ponožky. Čím míň věcí, tím líp. Pití nosím 

v lahvi přes rameno a vozím u sebe dva nože. Jeden 

velký mám na pásku v koženém pouzdře a druhý, 

malý, mívám v kapse. 

 Jak jezdíš 

oblékaná? 

Líbí se mi kovbojský styl, takže vozím černý kožený 

klobouk, červenou košili, koženou vestu a zelené 

kalhoty nebo rifle. Na krku černý šátek, jako 

příslušnost k jihu (příznivci konfederace v americké 

občanské válce nosí černé šátky, příznivci unie pak 

šátky žluté, pozn. aut.). Mým nejmilejším a nejdražším 

kouskem je pravý australský kabát. Nejenže skvěle 

vypadá, ale taky nepropustí vodu a neprofoukne. 

V zimě nikdy nevyrážím bez termo prádla. Občas si 

vezmu na doladění kovbojského vzhledu i chapsy, ale 
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ty vozím spíš jenom na akce, protože jsou dost těžké a 

nepraktické. Na botách taky pro parádu nosím ostruhy.  

 Provozujete na 

osadě nějaký 

sport? 

Občas, když máme potlach, tak v rámci soutěží házíme 

kládou nebo nožem, ale jinak sportu na osadě moc 

neholdujeme. Sportujeme přes týden v běžném životě, 

ale na osadě moc ne. Vím, že kdysi byl sport důležitou 

součástí osadního života, ale dneska spíš sportuje 

každý individuálně. 

 Snažíte se nějak o 

propagaci 

trampingu? 

Měli jsme osadní stránky na internetu, ale zrušili jsme 

je, protože se o ně neměl kdo starat. Občas dáváme 

fotky z vandrů na Rajče.net, ale jinak se spíš snažíme, 

aby si nás nikdo nevšímal. Taky nechceme, aby někdo 

věděl o místech, kam jezdíme. 

 Jaké zpíváte 

písně? 

Na rozjezd si většinou dáme něco od Hop Trop, a když 

večer pokročí, tak někdy spustíme staré tesklivé 

trampské typu Ascalona atd. Někdy dáme i trochu 

folku od Nezmarů nebo od Žalmana, případně staré 

Brontosaury. Ale hrajeme třeba i Nohavicu, 

Ryvolovky, Cop, zkrátka všechno, co se nám líbí a co 

se hodí k ohni.  

 Je v dnešní době 

problém 

trampovat? 

Jak kde. Jsou oblasti, kde je naprostá svoboda, jako 

třeba hory. Problém je v těch nejkrásnějších oblastech, 

kde jsou skály a skalní převisy. Tam je to většinou 

chráněné a lítají tam ochranáři, což je škoda.  
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Miki, tramp 

samotář 

Otázka Odpověď 

 Jak bys dnes 

definoval 

tramping? 

Kdysi se mě jedna mladá holka ptala, jak by se mohla 

stát trampkou. A já jsem jí řekl, aby se vzala pingl na 

záda a táhla do přírody. A je to vlastně pravda. 

Tramping je pro mě umění přežít v přírodě jen 

s minimem věcí. Je důležité poznávat přírodu a lesní 

moudrost. A pak je tam to kamarádství, jaké člověk 

jinde nenajde.  

 Jak vypadá tvůj 

běžný vandr? 

Většinou jezdím v pátek odpoledne, ale když nemám 

volno, jedu klidně i v sobotu ráno, hlavní je nebýt 

doma. Večer jdeme do hospody a potom na některý 

z kempů, kde přespíme většinou pod skalním 

převisem. V sobotu buď couráme po kempech a 

převisech a povídáme s kamarády, nebo se vydáme 

někam dál, poznávat nová místa. Nikdy 

nezapomínáme obětovat kapku rumu trampským 

bohům a kamarádům nahoře, aby se nám všechno 

vydařilo a musím zaťukat, že zatím nám to vychází. 

 Kam nejraději 

jezdíš? 

Já o sobě tvrdím, že jsem skalní a převisový tramp. 

Miluju skály. Bohužel Klokočky a Jetřichovické skály 

zlikvidovali ochranáři, takže tam už se jezdit nedá. Za 

tu pokutu mi to nestojí. Naštěstí se trampové 

přestěhovali do jiných skal, které tu pro jistotu nebudu 

jmenovat. Tam je to teď parádní. Skoro pod každým 

převisem je udělaný kemp s lavičkami, ohništěm a 

vystlaným místem na spaní.  

 Jakou vozíš 

výbavu? 

Vzhledem k tomu, že jezdím skoro výhradně jenom do 

skal, mi odpadá nutnost vozit plachtu. Takže vozím 

pod sebe jenom kus celty, spacák, jídlo, pití a potřeby 

na vaření. Batoh vozím většinou obyčejný zelený, 
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občas v létě vytáhnu usárnu (US tornu). No a 

samozřejmě kožený pásek a nůž, který je tak obrovský, 

že může plnit i úlohu mačety a sekerky. Občas vozím i 

colt peacemaker, což je pistole na slepé náboje.  

 Jak jezdíš 

oblékaný? 

Jezdím jako voják konfederace. Mám černou košili a 

vlněnou šedivou kapitánskou uniformu se zlatým 

vyšíváním. Na ní mám i odpovídající výložky a na 

hlavě jižanskou képi. Ta je také šedivá se zlatým 

vyšíváním, stejně jako uniforma. Na krku nosím černý 

šátek. K tomu nosím rifle a kanady. V zimě si beru i 

dlouhý australský kabát.  

 Provozujete na 

osadě nějaký 

sport? 

Občas si zastřílíme prakem, ale jinak skoro vůbec. 

Sport je dnes podle mě záležitostí jednotlivců 

v normálním životě. K trampingu už nepatří, jako tomu 

bylo za první republiky.  

 Snažíte se nějak o 

propagaci 

trampingu? 

Naopak se snažíme všechno co nejvíc utajit. Kdyby 

nám na naše pracně zbudované převisy začal jezdit kde 

kdo, tak se tam s tím vším můžeme rozloučit. Už se 

nám párkrát stalo, že se nám pod převis nastěhoval 

bezdomovec. A tramping je vlastně taky věčná hra na 

kočku a myš mezi námi a ochránci přírody. Přijde mi 

to strašně nefér, že mě, padesátiletého trampa, který 

jezdí přes třicet let ven a nikdy nikde neudělal 

nepořádek, přijde do skal vyhmátnout dvacetiletý 

fracek a chce po mě pokutu.  

 Jaké zpíváte 

písně? 

Já mám moc rád Greenhorny a Ryvolovky. Co naopak 

moc rád nemám, jsou staré tesklivé trampské, Nedvědi 

a Brontosauři. Jinak mám rád také písničky od 

Nohavici a často zpíváme Michala Tučného. 
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 Je v dnešní době 

problém 

trampovat? 

Pro mě, jakožto pro “skalního“ trampa, určitě, protože 

mi neustále zmenšují teritorium. Kempy na 

Klokočkách zničili ochránci přírody a na Jetřichovické 

skály už se taky moc jezdit nedá. No, a to byly dvě 

moje nejoblíbenější oblasti. Český ráj je na tom 

celkově špatně, tam řádí ochranáři jako diví. Takže já 

jsem dneska moc rád, když najdu převis, kde můžu 

svobodně a beze strachu složit hlavu. 

 

 

 

Wolf, T.O. 

Orion 

Otázka Odpověď 

 Jak bys dnes 

definoval 

tramping? 

Pro mě je to nejenom způsob trávení volného času, kdy 

mě nic neomezuje, ale taky styl života. Snažím se 

dodržovat základní trampské zásady i v běžném životě. 

Úcta k přírodě, kamarádství a samostatnost a 

soběstačnost jsou pro mě jedny z nejdůležitějších 

hodnot. 

 Jak vypadá tvůj 

běžný vandr? 

 

Vyrážím většinou v pátek a snažím se moc nechodit po 

značených trasách. Spíš mě baví prolézat různé skalní 

průsmyky a zarostlá údolí a objevovat nová místa. Je 

to mnohem zábavnější a dobrodružnější než procházet 

se po cestičkách, které pro vás někdo předem vyšlapal 

a označil. Proto většinou nemívám žádný konkrétní cíl, 

protože nikdy vlastně nevím, kam se zatoulám. 

Hospodám se nevyhýbám, ale taky se tam zbytečně 

nezdržuju, radši strávím večer někde pod převisem. 

 Kam nejraději 

jezdíš? 

Nejradši mám skalní oblasti, kde je spousta různých 

průsmyků a dosud neobjevených převisů. Tam se 
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člověk může toulat celý víkend a pořád objevuje něco 

nového. Nemám rád ty vyloženě „profláklé“ oblasti, 

jako jsou třeba Brdy. 

 Jakou vozíš 

výbavu? 

Klasicky spacák a celtu, pak nějaké potřeby na vaření 

a pochopitelně nůž. K tomu vozím malou skládací 

pilku a sekyrku. Ve skalách je totiž občas problém 

sehnat dříví na oheň a je lepší být na to připravený. Co 

se týče batohu, tak nedám dopustit na starou dobrou 

usárnu, kterou vozím po celý rok. A samozřejmě na 

žádném vandru nesmí chybět kytara.  

 Jak jezdíš 

oblékaný? 

Nemám žádný vyhraněný styl. Většinou vozím černou 

košili, koženou vestu, zelenou bundu, plátěné šedivé 

kalhoty a starý kožený klobouk, co mám ještě po 

dědovi. Boty mám kožené trackovky. Nikdy jsem 

neměl potřebu se stylizovat třeba do kovboje, amíka 

nebo indiána.  

 Provozujete na 

osadě nějaký 

sport? 

Kdepak, radši jezdíme objevovat nová místa, než 

abychom seděli na kempu na jednom místě a 

sportovali. No, a i kdybychom chtěli, ono by to stejně 

dost dobře nešlo. Naše osada se nachází pod skalním 

převisem, který stojí na celkem příkrém srázu. Takže 

míčové hry nepřipadají v úvahu a na nějaké velké 

sportování tam stejně není prostor. 

 Snažíte se nějak o 

propagaci 

trampingu? 

Občas vyvěsíme na internet naše fotky a vyprávění 

z vandru, ale nikdy nejmenujeme, kde přesně jsme 

byli, nebo jak se to místo jmenuje. Musíme se mít na 

pozoru před lidmi, kteří by nám chtěli škodit, například 

před ochranáři. Tramping v Českém ráji ochránci 

přírody téměř úplně zlikvidovali, a tak jsem se 

přesunuli do jiné skalní oblasti. No a asi chápeš, že 

vzhledem k předchozím zkušenostem nechceme 
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nikomu vytrubovat, kde se nachází naše osada a vůbec 

kam jezdíme.  

 Jaké zpíváte 

písně? 

Všechny možné. Já třeba miluju Hop Trop, ale náš 

repertoár je opravdu široký. Od Pacifiku, přes 

Greenhorny, Wabiho Daňka, Roháče až po písničkáře, 

jako jsou třeba Dobeš nebo Nohavica. Naopak moc 

nemusím bratry Ryvolovy. Co se týče starých 

trampských písní, tak z těch hrajeme jenom Vlajku, 

když pořádáme potlach. 

 Je v dnešní době 

problém 

trampovat? 

Ve skalní oblasti, kde máme kemp my a kde sídlí i 

spousta dalších osad, to naštěstí problém není. 

Domluvili jsme se s ochránci přírody a oni nás 

nechávají na pokoji výměnou za to, že tuhle oblast 

udržujeme čistou. Ale například kempy na Klokočkách 

jsou dnes vinou ochránců přírody zničené, pár dalších 

kempů se muselo zrušit, protože je obsadili 

bezdomovci. Takže bych to řekl takhle: Problémy jsou 

hlavně ve skalních oblastech. Pokud člověk trampuje 

jen tak někde v lese, tak se málokdy stane, že by z toho 

byl nějaký průšvih.   

 

 

Ještěrka, 

T.O. 

Viomink 

Otázka Odpověď 

 Jak bys dnes 

definovala 

tramping? 

To je těžké. Mám kamaráda trampa, který naprosto 

odmítá všechny vymoženosti moderní doby, včetně 

moderních batohů a spacáků, a jezdí tak, jak asi jezdili 

trampové za první republiky. O tom to ale podle mě 

není. Já vždycky říkám, že kdyby měl pračlověk 
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zapalovač, tak ho použije. A navíc tramping vůbec 

není o tom, co má kdo na sobě. Správný tramp by měl 

být hlavně dobrý kamarád, který se o všechno rozdělí 

a v nouzi pomůže druhému a měl by ctít přírodu, 

nenechávat po sobě nepořádek a umět se postarat sám 

o sebe. 

 Jak vypadá tvůj 

běžný vandr? 

No, vzhledem k tomu, že už jsem postarší, tak si 

neplánuju žádné dlouhé pochody a vynechávám 

náročný terén. Takže buď vyrazím do skal, kde si 

nechám věci na některém z kempů a jdu se bez bagáže 

projít po okolí, nebo se jedu jen tak válet na naši osadu. 

Snažím se jezdit každý víkend, protože doma je to pro 

mě občas k nevydržení, mnohem radši jsem venku. 

 Kam nejraději 

jezdíš? 

Jak už jsem říkala, teď především k nám na osadu a ke 

kamarádům na potlachy a různé akce, ale dřív jsem 

hodně jezdila do hor, na Berounku, na Sázavu, no 

prostě všude možně. Myslím, že v České republice je 

jen málo hezkých míst, kde jsem ještě nebyla na 

vandru. 

 Jakou vozíš 

výbavu? 

Mám permanentně zabalený batoh se spacákem, 

karimatkou, nějakým náhradním oblečením, celtou, 

provazem a potřebami na vaření. A tuhle výbavu 

vozím pořád a je jedno, jestli jedu na měsíc, nebo na 

dva dny.  

 Jak jezdíš 

oblékaná? 

Zelená košile, šedozelené kalhoty a švýcarská 

maskovaná bunda. Od jara do podzimu, dokud je teplo, 

jezdím v sandálech, jinak mám goretexové boty. 

 Provozujete na 

osadě nějaký 

sport? 

Teď už ne, ale kdysi jsme sportovali docela dost. I když 

to byly spíš takové trampské hry než sport jako takový. 

Hodně jsme se přetahovali lanem, házeli jsme kládou 

a hráli jsme kopžok. To byla hra, která spočívala v tom, 
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že se na strom zavěsil pytel a účelem bylo vyskočit a 

kopnout do něj. Pytel se pak posouval výš a výš.  

 Snažíte se nějak o 

propagaci 

trampingu? 

Občas hrajeme v hospodě trampské písničky a bereme 

vnoučata s sebou na vandry, abychom jednou tu osadu 

měli komu předat. Ale jinak se nikomu nevnucujeme.  

 Jaké zpíváte 

písně? 

Máme rádi starší písně typu Bílé skály nebo Hledám 

děvče na neděli. Pak taky hodně hrajeme Roberta 

Křesťana a Druhou trávu, Michala Tučného a občas si 

dáme i filmovou hudbu, například písničky 

z Limonádového Joeho nebo Noci na Karlštejně.  

 Je v dnešní době 

problém 

trampovat? 

Já jsem se za komunistů modlila ke všem trampskejm 

duchům a bohům, aby se stal zázrak a aby nás z naší 

osady nikdy nikdo nemohl vyhnat. No a ten zázrak 

přišel, po roce 1989 jsme si koupili pozemek, na 

kterém stojí naše trampská bouda, a teď je to navěky 

naše. Na druhou stranu slýchávám spoustu lidí, jak si 

stěžujou, že ani ty komunisti je nehonili z lesa tolik, 

jako dnešní ochranáři.36 

 

Současné podoby trampingu se ve své knize Poslední romantik dotýká také hudební, 

ilustrátorská a trampská legenda Marko Čermák. Kniha je souborem Čermákových 

trampských zážitků a historek. V úvaze nazvané „Skončí původní trampské boudy s námi 

aneb romantika na obtíž?“37 přemýšlí, jak vývoj společnosti a moderních technologií ovlivnil 

současný tramping. Čermák píše, že při svém putováni po Posázaví objevil nádherné 

nepřestavované trampské chaty, které však zchátraly kvůli špatné přístupnosti a nemožnosti 

dostat se na místo autem. Podle Čermáka není dnešní mládež ochotná podstupovat takové 

nepohodlí, jako generace prvorepublikových trampů nebo trampů ze šedesátých, 

sedmdesátých a osmdesátých let. Podobná situace podle Čermáka panuje i na Brdech, o 

                                                           
36Respondenti si nepřáli zveřejnit svá pravá jména, autorka této práce však totožnost dotazovaných trampů 

zná 
37ČERMÁK, Marko. Poslední romantik. 1. vydání. Praha: Vydavatelství Václav Vávra, 2010. s. 166. ISBN 

978-80-904004-9-8 
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čemž svědčí následující odstavec jeho knihy: „To, co jsem zjistil u Sázavy, platí nejen 

v nesnadno přístupných oblastech, ale i na Brdech. Často i tam, kde se dá k chatě zajet autem 

a byl zaveden i elektrický proud. Až na výjimky byly původní chaty přestavěny anebo 

zlikvidovány a na jejich místě leckdy z tvárnic zbudovány moderní stavby.“38 Hlavní 

problém Čermák vidí v tom, že pokud se některé chaty (jako například brdské El Paso) 

podařilo zachovat, jde v drtivé většině případů o snahy starší generace trampů, která většinou 

nemá pokračovatele. Z Čermákova textu je jasně poznat, že mladší generaci považuje za 

zhýčkanou, viz následující citace: „Koho z mladých místo víkendového utrácení 

v supermarketech nebo špekování se před apartmány na plážích Jadranu dnes zajímá, jak 

zpívá řeka? A tahat z lesa dřevo, řezat, štípat, mýt se v lavóru a klopýtat v noci ke kadibudce? 

To ani náhodou!“39 Přesto však Čermák na závěr vyjadřuje naději, že se jednou mladá 

generace, přesycená konzumním způsobem života, k trampingu vrátí. Čermák však odmítá, 

že by tramping vymíral.40 Podle něj se pouze rozptýlil a za trampy dnes považuje i ty, kdo 

sjíždí cizokrajné řeky a obývají sruby v Kanadě. Píše: „Naše řady na Brdech prořídly. Ale 

nakonec-kolem kempů a přístřešků není proto aspoň vysbíraný všechno dřevo. Pokud se tam 

ovšem nenakvartýruje nějaký bezdomovec.“41 Tím Čermák zároveň potvrzuje fakt 

vyplývající z výše uvedených rozhovorů, což je dlouhotrvající problém trampů 

s bezdomovci, kteří obsazují trampské chaty a převisy.  

  

                                                           
38 ČERMÁK, Marko. Poslední romantik. 1. vydání. Praha: Vydavatelství Václav Vávra, 2010. s. 168. ISBN 

978-80-904004-9-8 
39 ČERMÁK, Marko. Poslední romantik. 1. vydání. Praha: Vydavatelství Václav Vávra, 2010. s. 168. ISBN 

978-80-904004-9-8 
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6. Shrnutí rozdílů mezi prvorepublikovým a současným 

trampingem 

Velkým rozdílem oproti první republice je fakt, že v dnešní době má pracovní týden pouze 

pět dní, zatímco tehdy měl šest. Prvorepublikoví trampové tedy měli na vandrování pouze 

neděli. Druhým rozdílem je způsob vandrování. Za první republiky si trampové většinou 

našli vhodné místo, kde zbudovali tábořiště, kemp nebo osadu, kam se poté každou neděli 

vraceli. Proto měli spoustu prostoru například pro osadní sportování. Dnes se sice stále jezdí 

na osady, ale spíše v případě, že je tam pořádána nějaká akce. Podoba vandru je dnes jiná. 

Dnešní trampové většinou jednou v pátek vlakem na nějaké vybrané místo, kde se toulají až 

do neděle, kdy jedou domů. Sport tím pádem téměř přestal být trampskou záležitostí. Stal se 

něčím, co si každý člověk provozuje sám, v soukromém životě. Jednou z mála (a dost možná 

jedinou) dnes známou trampskou sportovní akcí je Brdský fotbal. „Trampové vždycky 

sportovali. Trampové, když přijeli na osady, tak co měli dělat celý den? Ovšem jejich sport 

měl specifikum v tom, že oni dělali běh po lese, skok přes potok, házení tomahavkem, házení 

nožem a taky fotbal. Takže když se trampové scházeli na osadách a kempech, tak vyzývali 

ostatní osady na soutěž a tím vznikl Brdský fotbal,“42 komentuje zřejmě největší trampskou 

sportovní akci současnosti neznámý tramp v dokumentu Tramping in Bohemia od anglické 

dokumentaristky Margot Buff. Brdský turnaj ve fotbale, ve kterém se mezi sebou utkávají 

týmy z různých trampských osad, má více než padesátiletou tradici. První ročník se konal 

v roce 1964.  

Za první republiky se trampové vydávali do neprobádaných krajin. Měli možnost beztrestně 

spát a rozdělávat ohně v Českém ráji, Českosaském Švýcarsku, na Šumavě nebo kdekoliv 

jinde, kde už to v dnešní době není možné. V současnosti je většina výše zmíněných míst 

národními parky nebo alespoň chráněnými krajinnými oblastmi. Svoboda výběru místa na 

přespání či zbudování kempu se dnes z trampingu vinou ochránců přírody vytrácí. Ochránci 

přírody tedy v současné době představují nejvýznamnější faktor, který trampy omezuje 

v jejich činnosti. Zde je vidět další rozdíl oproti prvorepublikovému trampingu, kdy se 

trampy omezoval spíše stát svými zákony, viz. výše zmíněný Kubátův zákon.  

S tím pravděpodobně souvisí další změny. Zájem o propagaci trampingu dnes není zdaleka 

takový, jaký byl za první republiky, kdy se trampové snažili svou činnost propagovat a 
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ukazovat v dobrém světle, aby na svou stranu získali veřejné mínění. Jak bylo zmíněno výše, 

tehdy tramping propagovaly například trampské sbory. Jelikož v současnosti již není 

veřejností na trampy nahlíženo nijak negativně, není už podobná propagace potřebná. Dnes 

je naopak spíše cílem vše co nejvíce utajit, aby se o trampské činnosti nedozvěděli lidé, kteří 

by trampům chtěli škodit, například již zmínění ochranáři přírody, nebo bezdomovci, kteří 

čas od času osídlují trampské kempy. Co se týče vybavení, to se příliš nezměnilo. I dnešní 

trampové se snaží přežít v přírodě s minimem věcí a různé moderní technologie jako 

například GPS navigace, chytré telefony a další vybavení typické pro jiné outdoorové 

aktivity nevyužívají, čímž navazují na odkaz prvorepublikových trampů. Lehce se však 

změnil styl oblékání. Někteří trampové stále jezdí oblékaní jako kovbojové, podobně jako 

trampové ve dvacátých letech. Do oblékání se ale promítly i další vlivy. Trampskou módu 

významně ovlivnila válka ve Vietnamu a vybavení amerických jednotek. To trampové 

převzali nejen pro jeho přírodní vzhled, ale i pro jeho praktičnost. V dnešní době tedy není 

nic výjimečného potkat trampa, který je od hlavy až k patě oblečený ve výstroji americké 

armády. Trampy ovlivnila rovněž americká občanská válka Severu proti Jihu. Trampové se 

tradičně dělí na dvě skupiny, z nichž jedna straní Konfederaci a nosí černé šátky, druhá 

naopak podporuje Unii a na krk si uvazuje šátky žluté. Někteří však jdou ve své snaze ukázat, 

ke které straně patří, ještě dál a pořizují si uniformy té či oné strany. I v dnešní době se 

najdou trampové, kteří u pasu nosí kolty, většinou na slepé náboje. Existují ale i trampové, 

kteří nemají žádný vyhraněný styl oblékání.  

Co se týče hudby, staré trampské písně se u ohňů zpívají dodnes. Stálicí zůstává především 

Vlajka, která je považována za trampskou hymnu. Současná trampská hudba však byla 

ovlivněna především bratry Mikym a Wabim Ryvolovými, dále skupinou Greenhorns, bratry 

Nedvědovými a jejich kapelou Brontosauři a v poslední době také kapelou Hop Trop. To 

jsou interpreti, jejichž písně je u ohňů možné zaslechnout nejčastěji. Zpívají se ale také 

folkové písně, například od Jaromíra Nohavici či Žalmana. 

Co se od dob první republiky nezměnilo téměř vůbec, je způsob, jakým sami trampové na 

tramping nahlížejí. Všichni respondenti shodně potvrdili, že hlavní je pro ně láska a úcta 

k přírodě a pevné a upřímné kamarádství. Od dob první republiky se rozšířil okruh míst, 

která trampové navštěvují. Dříve se jednalo hlavně o místa kolem Prahy, dnes se jezdí téměř 

po celé republice.  
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7. Trampské časopisy 

7.1 Trampské časopisy za první republiky 

Za první republiky vycházelo velké množství trampských časopisů, ale většinu z nich 

spojuje stejný osud – zanikly pro nezájem veřejnosti, nebo kvůli finančním problémům. Za 

prvním pokusem o vydávání trampského časopisu stáli osadníci z vůbec první trampské 

osady v Československu, Ztracené naděje. Ti v roce 1920 vydali jediný exemplář časopisu 

Proudník. V roce 1928 pak vyšlo v Praze jedno číslo Proudníka pod názvem Tramp. První 

opravdové trampské časopisy začaly vycházet až koncem dvacátých let. V roce 1929 vznikl 

nový časopis Tramp a v tutéž dobu vznikl i časopis Naše osady, který psali a vydávali staří 

trampové. Časopis Tramp je podrobněji popsán níže. Časopis Naše osady si na rozdíl od 

Trampa zakládal na nepolitičnosti a jako mnoho dalších trampských periodik zanikl vlivem 

hospodářské krize v roce 1931. „V letech 1929-1930 vydávala osada Údolí děsů osadní 

časopis Čoud a v roce 1929 zavedl redakční úředník R. J. Gregor trampskou rubriku 

v Nedělním listě.“43 Podle Boba Hurikána ale tato rubrika nebyla vedena dobře a pozitivní 

propagaci trampingu příliš neposloužila. R. J. Gregor však svých snah o propagaci trampingu 

nezanechal a v roce 1930 se pokusil vydávat vlastní trampský časopis. Ten nesl název Camp, 

později byl přejmenován na Tramping, ale zanikl pro nezájem čtenářů. „V té samé době 

vycházel v Poděbradech časopis Ahoj, který vydávala osada Michigan. Časopis zanikl po 

čtyřech číslech. V roce 1932 vydávala Unie trampských osad pouze v Praze časopis Ahoj. 

V témže roce začali vydávat trampové Vodrážka z osady Staří kamarádi na Zlaté řece a 

Hracha z brdské osady Skagway týdeník Ze soboty na neděli. Ten byl považován za jeden 

z nejlepších trampských časopisů vůbec, ale jako většina trampských časopisů v té době 

zanikl pro nedostatek financí.“44 Pěvecký sbor zvaný Song club vydával časopis Stopa. 

V roce 1933 vydal tramp s přezdívkou Číňan Trampskou ročenku. Ta ale obsahovala spíše 

inzeráty než trampský text a s velkým ohlasem se nesetkala. Redakce bývalého Trampa 

vydávala v roce 1933 Trampský magazín. Vzhledem k tomu, že všechny čistě trampské 

časopisy postupně zanikly pro nedostatek financí či nezájem veřejnosti, přesunula se snaha 

o šíření trampského obsahu do již zavedeného denního tisku. České slovo a Polední list 
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uveřejňovaly jednou týdně zprávy z osad. O něco později se trampské zprávy začaly 

objevovat i v dalších denících a časopisech. V roce 1933 začal Melantrich vydávat časopis 

Ahoj na neděli. Ten nebyl čistě trampský, ale svou stálou trampskou rubriku měl. „V roce 

1935 vycházela v Nedělním listě celostránková příloha zvaná Jedeme za romantikou, řízena 

G. Vlkem, L. Hodkem, ze Zlatého údolí Vaškem Dědkem z 5 šerifů a Jerry Packardem.“45 

Tato příloha byla trampskou veřejností oblíbena a dobře přijímána. Časopis Mladého 

národního sjednocení Polnice měl v roce 1935 stálou trampskou rubriku Volání dálek a v 

pražském odpoledníku Expres, který patřil do koncernu Tempo Jiřího Stříbrného, bylo 

možno najít rubriku s názvem Z města do přírody. „Strakonické osady začaly vydávat 

časopis Mantrap, ale pro nedostatek prostředků bylo vydávání zastaveno.“46 V roce 1938 

začal pod vedením pánů Cimburka a Steina znovu vycházet Tramp, ale po několika číslech 

přestal pro nezájem trampů vycházet. V roce 1939 vyšla tři čísla časopisu Český tramp. 

Trampské časopisy za první republiky neměly lehkou cestu, jednak kvůli hospodářské krizi 

a s ní spojeným nedostatkem financí, jednak pro malý zájem samotných trampů, kterým se 

nelíbilo, že do časopisů byla zatahována politika.  

7.2 Trampské časopisy v současnosti 

V dnešní době na celorepublikové úrovni pravidelně vycházejí pouze dva trampské 

časopisy, a to Puchejř a Brdská vločka. Stejně jako jejich prvorepublikoví předchůdci se 

musejí potýkat se závažným nedostatkem finančních prostředků, a proto byly nuceny 

pozměnit obchodní strategii. Na stáncích a v trafikách tyto časopisy nenajdeme. Fungují 

čistě na předplatitelském systému. Kromě těchto dvou existuje ještě několik časopisů 

internetových. 

Brdská vločka je, jak už napovídá její název, věnována především trampingu na Brdech. 

Jedná se o trampský občasník. Najdeme zde několik pravidelných rubrik-Z campů brdských 

trampů a Opsáno z campovek a také několik rubrik nepravidelných. V Brdské vločce je 

možné si přečíst články věnované historii i současnosti brdského trampingu, reportáže, 

rozhovory, recenze knih věnované Brdům, povídky, básně i kreslený humor.47 
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Časopis Roverská sosna rovněž vychází v tištěné formě a je věnován především skalní 

oblasti nedaleko České Lípy, kterou trampové nazývají Roverky.48 Časopis vychází jednou 

až dvakrát ročně a nelze ho nikde koupit ani předplatit. Jeho šíření je závislé na předávání 

z ruky do ruky. Roverskou sosnu vydává osada Roverští patrioti. Najdeme zde několik 

stálých rubrik. První se nazývá Zprávičky a popisuje dění v oblasti Roverek. Druhou 

rubrikou je Roverská vlastivěda, kde můžeme najít informace o různých významných 

místech nacházejících se na Roverkách. Další rubrika nese název Historie a je zaměřená na 

dějiny trampingu. Kromě těchto rubrik je v Roverské sosně možné najít různé články, úvahy 

a povídky. Zvláštní formou časopisu je trampský časopis Stopař. Ten sám sebe popisuje jako 

internetový časopis, ale funguje spíše jako blog.  Dalším internetovým časopisem je 

občasník osady T.O. Satan zvaný Jižan. Časopis je volně ke stažení na stránkách 

http://www.jizan.wbs.cz/ v pdf souboru. Autoři časopis popisují jako čtení pro Jihočechy, 

ale své si v něm najdou i čtenáři z jiných krajů. Časopis obsahuje reportáže a články 

z vandrů, ohlédnutí do historie, fotografie, komentáře k současnému trampskému dění atd. 

Jižan vychází od roku 1983.  Až do roku 2015 vycházel nepravidelně internetový trampský 

občasník Stopa, který byl primárně určen českým trampům žijícím v západní Kanadě a USA. 

Přinášel informace především o zahraničním trampském dění. Hlavní náplní časopisu byly 

reportáže z velkých zahraničních akcí, jako byly například celosvětové potlachy. Časopis 

přestal vycházet v květnu roku 2015. 

7.3 Puchejř 

Časopis Puchejř vznikl v roce 1994 a v současné době vychází šestkrát ročně. V Puchejři se 

nachází řada pravidelných rubrik: Drby a zvěsti, 4 strany aktualit, oznámení, pozvání, 

Historky s prošlou záruční lhůtou, veselé, smutné i divoké příběhy z vandrů, Próza a poezie, 

trampské povídky a básně a Písnička v komiksu, písnička je překreslená do komiksu 

(poslední strana obálky) a uvnitř čísla je její text a něco o jejím vzniku a autorovi. „Kromě 

těchto rubrik najdeme v Puchejři reportáže z vandrů doma i po světě, potlachů a dalších 

trampských akcí, rozhovory, kreslený humor atd.“49 Pravidelnými spolupracovníky 

a redaktory časopisu jsou například Miki Ryvola, Tony Linhart, Fredy Schubert, Hanka 

Hosnedlová nebo Tom Zvědělík. Kromě stálých redaktorů a spolupracovníků se na obsahu 
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Puchejře podílí také celá řada dalších trampů. Jejich příspěvky je možné najít zejména 

v rubrice Drby, zvěsti zprávy, jejíž podstatou je, že do ní mohou posílat různé pozvánky, 

vzkazy a oznámení trampové z celé České republiky. Dalšími rubrikami, jejichž obsah tvoří 

příspěvky trampů, kteří nejsou pravidelnými přispěvateli časopisu, jsou Próza a poezie a 

Fotografická rubrika. 

7.4 Tramp 

15.března 1929 vydalo Družstvo trampů komunistů své první číslo časopisu Tramp. Ten 

tehdy vycházel jako čtrnáctideník a do konce roku vyšlo 19 čísel. „V redakci Trampa 

pracovali například Karel Melíšek, Géza Včelička, dramatik Milan Jariš, spisovatelé Jan 

Mareš (Číňan), Norbert Frýd (Nora), Adolf Brandl, S. K. Neumann a řada dalších později 

významných osobností jako třeba Václav David, náš zástupce v OSN nebo Polda Hofmann, 

španělský interbrigadista a šéf ochranky vlády.“50 Druhý ročník čtrnáctideníku Tramp 

vydávalo Vydavatelské družstvo. V roce 1930 vyšlo 38 čísel a redakce měla pobočky v Brně, 

Ostravě a Bratislavě. „Jeho pojetí bylo velmi avantgardní, a to včetně ilustrací, povídek. 

Hodně v něm začala řádit cenzura a objevovala se velká místa s označením „cenzurováno“. 

V roce 1930 se však už stal tramping módní vlnou a Bob Hurikán začal vydávat časopis 

Naše osady. A razilo se heslo „politika do trampingu nepatří!“ Jenže přicházela hospodářská 

krize a trampové byli vesměs proletáři. „Kolem časopisu Tramp byli tedy soustředěni 

především političtí trampové. Tito se částečně dočasně sblížili s komunisty, byť s KSČ 

přímo nespolupracovali.“51 „V roce 1930 začal mít Tramp přílohu Táborák. Od čísla 17 se z 

něho stal týdeník a celkem vyšlo 42 čísel.“52 První číslo třetího ročníku vyšlo 2. ledna 1931 

a na postu šéfredaktora vystřídal Karla Melíška Vondra a po něm Géza Včelička. Časopis 

v té době údajně začal být silně komunistický a verboval čtenáře do KSČ. Redakce začala 

v tomto ročníku vydávat i písničky a přílohu pro dívky SQUAW-stránka našich děvčat. 

V roce 1932 vyšlo jen několik málo čísel, která byla vesměs ryze komunistická. V témže 

roce časopis kvůli nedostatku finančních prostředků přestal vycházet. První pokus znovu 

obnovit Trampa se odehrál v roce 1938 v nakladatelství Cimburk a Stein, druhý a poslední 
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prvorepublikový pokus se datuje do roku 1939, kdy nakladatelství Karel Jelínek vydalo tři 

čísla časopisu Český tramp. Podobně jako současný Puchejř i Tramp byl tvořen částečně 

redakcí a částečně samotnými trampy. Trampové nespolupracující trvale s redakcí se 

podíleli především na tvorbě rubrik Drby z čundrů, osad a redakce, Osadní pošta a Squaw, 

stránka našich děvčat. 
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8. Praktická část 

Pro výzkum budeme používat metodu kvantitativní obsahové analýzy, která je popsána 

v knize Metody výzkumu médií od Tomáše Trampoty a Martiny Vojtěchovské. Dle této 

knihy je nejprve nutné „stanovit si jasný cíl zkoumání, který má být jednoznačně definován 

formou výzkumné otázky.“53 Výzkumnou otázkou v této práci je, zda a jak se liší obsah 

stálých rubrik v trampských časopisech Puchejř a Tramp. Zvoleným vzorkem, tedy 

souborem jednotek pro výzkum, jsou v této práci stále rubriky 22. ročník časopisu Puchejř, 

vydávaného v roce 2015 a stálé rubriky prvních šesti čísel třetího ročníku časopisu Tramp, 

vydávaného v roce 1931. Původním plánem bylo zahrnout do výzkumu celý jeden ročník 

časopisu Tramp. Ten ale vycházel jednou za týden, což je celkem 52 čísel, zatímco časopis 

Puchejř vychází pouze šestkrát ročně. Aby tedy byly vzorky početně vyrovnané, rozhodla 

jsem se do výzkumu zahrnout pouze prvních šest čísel Trampa.  

Dále je třeba stanovit kódovací jednotku analýzy. Jako kódovací jednotku analýzy si v tomto 

výzkumu stanovíme jednu zprávu, povídku, báseň či jiný útvar, který se bude nacházet ve 

stálých rubrikách daných časopisů. 

8.1 Stálé rubriky v časopisu Puchejř 

V časopisu Puchejř najdeme celkem pět stálých rubrik. Jejich názvy a obsahy jsou uvedeny 

v následující tabulce: 

Název rubriky Obsah rubriky 

Drby, zvěsti, zprávy Tato rubrika slouží jako jakýsi trampský oznamovatel. Najdeme 

zde pozvánky na různé trampské akce, ať už se jedná o výroční 

ohně, potlachy, různé soutěže, festivaly, narozeninové oslavy, bály 

či pochody. Rovněž zde najdeme krátké zprávy o proběhlých 

akcích a výsledky různých trampských soutěží (většinou 

spisovatelských či fotografických). Častá jsou také oznámení o 

vydání různých děl týkajících se trampské kultury, ať už se jedná 

o nová CD kapel hrajících country či folkovou hudbu, nebo o 

                                                           
53 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. 1. vydání. Praha: Portál, 

2010. s. 104. ISBN 978-80-7367-683-4 



49 

 

televizní pořady týkající se trampingu. Najdeme zde také 

oznámení o úmrtích, narozeních a svatbách. 

Písnička v komiksu V každém Puchejři je otištěn text a akordy písně plus krátký příběh 

o tom, jak a kdy písnička vznikla. Na zadní straně Puchejře je pak 

píseň překreslená do komiksu. Kresby obstarává Tomáš Zvědělík. 

Ve zkoumaném 22. ročníku Puchejře byly takto zpracovány písně 

Malý velký muž od Tonyho Linharta, Osadní koleda od Bédi 

Šedifky, Šestačtyřicátej od Wabiho Ryvoly (zpracováno na 

pokračování v číslech 3–4) a Trail to Island od Mikiho Ryvoly.  

Historky s prošlou 

záruční lhůtou 

Této rubrice je věnována dvojstránka a najdeme zde vždy jednu 

nebo více humorných historek z vandrů či potlachů. Historka 

někdy bývá doplněna a dokreslena vtipným komiksem.  

Próza a poezie V této rubrice jsou uveřejňovány povídky a básně s trampskou či 

přírodní tematikou. Často zde najdeme básně a povídky, které 

získaly ocenění na trampské spisovatelské soutěži nazvané 

Trapsavec, která se pravidelně koná již od roku 1971.  

Fotografická rubrika Nepravidelnou, ale přesto stále se objevující rubrikou v Puchejři, 

je rubrika fotografická. Tato rubrika se skládá z výběru těch 

nejlepších trampských fotek, které trampové umístili na úložiště 

www.rajce.idnes.cz 

 

8.2 Stálé rubriky v časopisu Tramp 

Ve zkoumaném třetím ročníku časopisu Tramp, vydávaném v roce 1931, se nachází celkem 

šest stálých rubrik. Jejich popis je k dispozici v následující tabulce. 

Název rubriky Obsah rubriky 

Squaw, stránka 

našich děvčat 

Jak již název napovídá, tato stránka byla věnována především 

ženám-trampkám. V této rubrice měly ženy možnost vyjádřit se 

k aktuálním otázkám trampingu, nebo si mezi sebou 

prostřednictvím této rubriky dopisovat a seznamovat se.  

http://www.rajce.idnes.cz/
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Boxing, atletika, 

fotbal 

Tato rubrika je věnovaná sportu. Rubrika se překvapivě nevěnuje 

pouze trampským sportovním aktivitám a meziosadnímu zápoleni, 

ale řeší také tehdejší všeobecné sportovní dění. To, že se tato 

rubrika objevuje v prvorepublikovém Trampovi, zatímco současný 

Puchejř se sportu prakticky nevěnuje, koresponduje s výše 

zmíněným. Totiž že sport byl důležitou součástí trampského života 

za první republiky, avšak v současnosti se tato tradice z trampingu 

téměř vytratila.  

Drby z čundrů, osad 

a redakce 

Tato rubrika je velmi podobná rubrice Drby, zvěsti, zprávy, kterou 

najdeme v současném Puchejři. Najdeme zde oznámení o konání 

různých trampských akcí, pozvánky na potlachy a výroční ohně, 

oznámení o zakládání nových osad a zprávy o různých příhodách 

prožitých na vandrech.  

Osadní pošta Zde se uveřejňovaly konkrétně adresované vzkazy, poděkování či 

pozvání na různé akce. V této rubrice si také trampové mohli 

vyměňovat adresy či zvadla (pozvánky na své výroční ohně), nebo 

si jen posílat pozdravy. 

Jak žijeme Tato rubrika je podobná Historkám s prošlou záruční lhůtou, které 

se objevují v Puchejři. Najdeme zde buď historky z vandrů a 

potlachů nebo celkově příběhy ze života trampů.  

Kulturní bacily Tato rubrika sleduje nejnovější dění na filmové, divadelní a knižní 

scéně. Spolu se sportovní rubrikou Boxing, atletika, fotbal může 

tato rubrika posloužit jako důkaz, že na rozdíl od Puchejře nebyl 

Tramp čistě jen trampským, ale také společenským časopisem.  
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8. 3 Výzkum stálých rubrik časopisu Puchejř 

Celkem příspěvků ve stálých rubrikách 22. ročníku trampského časopisu Puchejř: 132, tedy 

100 % = 132 

8.3.1 Rozložení příspěvků podle tématu: 

Téma příspěvku Počet jednotek Procento z celkového počtu 

jednotek 

Zprávy s oznamovacím 

charakterem, tedy pozvánky 

na akce, zprávy o již 

proběhlých akcích, zprávy o 

narozeninách, úmrtích či 

svatbách atd. 

68 51,52 % 

Fotografické příspěvky 36 27,27 % 

Prozaické příspěvky, tedy 

povídky a historky 

9 6,82 % 

Kreslené příspěvky 

(obrázky, komiksy atd.) 

15 11,36 % 

Naučné příspěvky 4 3,03 % 

Celkem 132 100 % 
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8.3.2 Rozložení příspěvků podle přítomnosti politického podtextu: 

Kategorie Počet jednotek Procento z celkového počtu 

jednotek 

Příspěvky s politickým 

podtextem 

0 0 % 

Příspěvky bez politického 

podtextu 

132 100 % 

Celkem 132 100 % 

51,52%
27,27%

6,82%

11,36%
3,03%

Rozložení příspěvků podle tématu

Zprávy s oznamovacím charakterem, tedy pozvánky na akce, zprávy o již proběhlých akcích, zprávy o
narozeninách, úmrtích či svatbách atd.

Fotografické příspěvky

Prozaické příspěvky, tedy povídky a historky

Kreslené příspěvky (obrázky, komiksy atd.)

Naučné příspěvky
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8.3.3 Rozložení příspěvků podle souvislosti s trampingem: 

Kategorie Počet jednotek Procento z celkového počtu jednotek 

Příspěvky s trampskou 

tematikou 

132 100 %  

Příspěvky s jinou než 

trampskou tematikou 

0 0 % 

Celkem 132 100 % 

0%

100%

Rozložení příspěvků podle přítomnosti politického 
podtextu

Příspěvky s politickým podtextem Příspěvky bez politického podtextu
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8.4 Výzkum stálých rubrik časopisu Tramp 

Celkový počet příspěvků ve stálých rubrikách časopisu Tramp: 247, tedy 100 % = 247 

8.4.1 Rozložení příspěvků podle tématu 

Téma Počet jednotek Procento z celkového počtu 

jednotek 

Příspěvky určené ženám a 

dívkám 

26 10,53 % 

Zprávy s oznamovacím 

charakterem, tedy pozvánky 

na akce, zprávy o již 

proběhlých akcích, zprávy o 

narozeninách, úmrtích či 

svatbách atd. 

88 35,63 % 

Komunikační příspěvky, tj. 

vzkazy, dopisy atd. 

91 36,84 % 

100%

0%

Rozložení příspěvků podle souvislosti s trampingem

Příspěvky souvísející s trampingem Příspěvky nesouvisející s trampingem
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Zprávy ze sportu 27 10,93 % 

Zprávy z kultury 11 4,45 % 

Prozaické příspěvky 4 1,62 % 

Celkem 247 100 % 

 

8.4.2 Rozložení příspěvků podle přítomnosti politického podtextu 

Kategorie Počet jednotek Procento z celkového počtu 

jednotek 

Příspěvky s politickým 

podtextem 

9 3,64 % 

Příspěvky bez politického 

podtextu 

238 96,36 % 

Celkem 247 100 % 

10,53%

35,63%
36,84%

4,45% 1,62%

Rozložení příspěvků podle tématu

Příspěvky určené ženám a dívkám

Zprávy s oznamovacím charakterem, tedy pozvánky na akce, zprávy o již proběhlých akcích, zprávy o
narozeninách, úmrtích či svatbách atd.

Komunikační příspěvky, tj. vzkazy, dopisy atd.

Zprávy ze sportu

Zprávy z kultury

Prozaické příspěvky
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8.4.3 Rozložení příspěvků podle souvislosti s trampingem 

Kategorie Počet jednotek Procento z celkového počtu 

jednotek 

Příspěvky s trampskou 

tematikou 

223 90,28 % 

Příspěvky s jinou než 

trampskou tematikou 

24 9,72 % 

Celkem 247 100 % 

3,64%

96,36%

Rozložení příspěvků podle přítomnosti politického podtextu

Příspěvky s politickým podtextem Příspěvky bez politického podtextu
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90,28%

9,72%

Rozložení příspěvků podle souvislosti s trampingem

Příspěvky s trampskou tematikou Příspěvky s jinou než trampskou tematikou
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8.5 Shrnutí výsledků výzkumu 

Z výzkumu tematické agendy stálých rubrik časopisů Puchejř a Tramp vyplynulo, že 

v určitých oblastech jsou si časopisy podobné, a naopak v jiných se velmi liší. Co se týče 

podobností, věnují oba časopisy poměrně velkou část svého obsahu zprávám o dění 

v trampském světě. V časopisu Puchejř tvořily tyto zprávy 51,52 % všech příspěvků 

uveřejněných ve stálých rubrikách, v časopisu Tramp to bylo 35,63 % ze všech zkoumaných 

příspěvků. V obou dvou časopisech byl rovněž dán malý prostor prozaickým příspěvkům. 

Ve stálých rubrikách Puchejře bylo uveřejněno celkem devět povídek či historek, což je 

celkem 6,82 % ze všech zkoumaných příspěvků, v časopisu Tramp se pak jednalo o 4 

povídky, což je 1,62 % z celkového počtu příspěvků v jeho stálých rubrikách. Další 

podobností mezi oběma časopisy je fakt, že se na tvorbě jejich obsahu nepodílela pouze 

redakce, ale i sami trampové. V Puchejři se trampové, kteří nespolupracují s redakcí, podíleli 

na tvorbě obsahu tří z pěti stálých rubrik, v Trampovi jde o tři rubriky ze šesti. Jak již bylo 

zmíněno výše, v Puchejři se jedná o Drby, zvěsti, zprávy, Prózu a poezii a fotografickou 

rubriku, v Trampovi jde o rubriky Squaw, stránka našich děvčat, Drby z čundrů, osad a 

redakce a Osadní pošta.  

Rozdílností mezi zkoumanými časopisy je ovšem více než podobností. Celá jedna rubrika 

časopisu Tramp byla zaměřena na ženský tramping. Příspěvky určené ženám tvořily 10,53 

% procent z celé zkoumané agendy. Časopis Puchejř se naopak ženské otázce nevěnuje 

vůbec. Tato odlišnost je pravděpodobně dána rozdílným postavením žen za první republiky 

a dnes. Ačkoliv bylo období první republiky vstřícné k ženským emancipačním snahám, 

stále ještě nepanovala mezi muži a ženami taková rovnost, jakou známe dnes. Proto 

pravděpodobně prvorepublikové trampky pociťovaly nutnost srovnávat se s jejich 

mužskými protějšky a vyrovnat se jim v otázkách kamarádství a trampské cti. Dalším 

podstatným rozdílem je, že časopis Tramp věnoval poměrně velký prostor rubrice Osadní 

pošta, která tehdy trampům sloužila jako jakási komunikační platforma. Příspěvky v Osadní 

poště tvořily 36,84 % z celkového počtu zkoumaných příspěvků, tedy největší podíl. Jak je 

již zmíněno výše, náplní této rubriky byly především vzkazy a pozdravy, které si mezi sebou 

trampové posílali. Zatímco v rubrice Drby z čundrů, osad a redakce byly uveřejňovány 

příspěvky určené široké trampské veřejnosti, vzkazy v Osadní poště byly většinou 

adresovány jedné konkrétní osobě či osadě. V Puchejři podobný prostor ke komunikaci 

nenajdeme. Důvodem je rozvoj nových technologií, jakými jsou mobilní telefony, a 
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především internet, webové stránky, e-mailové adresy a sociální sítě. Komunikace mezi 

trampy se tedy v dnešní době odehrává jejich prostřednictvím a veřejná komunikační 

platforma v časopisu již není potřeba. Moderní technologie jsou také příčinou dalšího rozdílu 

mezi oběma časopisy. Značnou část zkoumaných příspěvků v Puchejři tvořily fotografie 

(celkem 27,27 % ze všech zkoumaných jednotek). Ve zkoumaném vzorku Trampa se naopak 

nevyskytuje jediný fotografický příspěvek. Důvodem tohoto rozdílu je, že prvorepublikoví 

trampové pocházeli většinou z chudších vrstev společnosti a jejich životní úroveň ještě 

snížila velká hospodářská krize, která vypukla v roce 1929. Koupě fotoaparátu tedy nebyla 

ve finančních možnostech většiny trampů, a tak fotografie neměl kdo pořizovat. Naopak 

v dnešní době jsou běžnou součástí života nejen digitální fotoaparáty, ale také mobilní 

telefony, a fotit tak dnes může opravdu každý. Časopisy se dále liší v tom, kolik prostoru 

věnovaly sportu. Zatímco Tramp měl celou jednu rubriku zaměřenou pouze na sport, ve 

stálých rubrikách Puchejře se o sportu nepíše vůbec. Zde je důvod zřejmý. Jak je zmíněno 

výše, za první republiky byla podoba trampingu odlišná od té dnešní. Jezdilo se převážně na 

jedno a to samé místo, kde měli trampové zbudovaný kemp, a díky sportu měli osadníci 

možnost se na kempu zabavit a příjemně strávit volný čas. Dnešní vandry jsou zaměřené 

spíše turisticky a trampský sport, až na výjimky, jakou je třeba brdský turnaj ve fotbale, 

pomalu zaniká. Za první republiky byl však sport velmi důležitou součástí trampského 

života, a je proto pochopitelné, že mu redakce Trampa věnovala stálou rubriku. Příspěvky 

týkající se sportu tvořily 10,93 % ze všech zkoumaných jednotek v Trampovi. 

V Puchejři se rubrika Písnička v komiksu věnovala připomínání starých písní. Jak je 

zmíněno výše, tato rubrika obsahovala komiksový příběh písně a krátký článek o jejím 

vzniku. Tramp se naopak historii písní ani historii obecně ve stálých rubrikách nevěnoval 

vůbec. Důvod je prostý a zřejmý. Ve 30. letech se tramping stále ještě vyvíjel a jeho historie 

byla tak krátká, že ji ještě všichni měli v živé paměti, a tak nebylo nutné ani zajímavé o ní 

psát.  

Další rozdíly mezi časopisy byly zaznamenány při zkoumání toho, zda se v časopisech 

vyskytují pouze příspěvky s trampskou tematikou. Zatímco u Puchejře souviselo 

s trampingem všech 132 zkoumaných jednotek, tedy 100 %, v Trampovi se vyskytly i 

příspěvky s trampingem nesouvisející. Těch bylo 24 z celkového počtu 247 příspěvků (9,72 

%) a vyskytovaly se výhradně v rubrikách Kulturní bacily a Boxing, atletika, fotbal. 

Sportovní rubrika se totiž věnovala nejen trampskému, ale i celorepublikovému sportu. 

Náplní rubriky Kulturní bacily byly různé recenze na filmy, knihy a divadelní představení. 
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Ani současný Puchejř kulturní zprávy nezanedbává, jedná se ale vždy o kulturu trampskou 

(nová CD trampských či mezi trampy oblíbených kapel, dokumenty o trampingu, knihy o 

trampingu atd.).  

Poslední zkoumanou kategorií bylo, zda mají příspěvky ve stálých rubrikách politický 

podtext. Jak je zmíněno v teoretické části této práce, byl časopis Tramp zejména ve 30. letech 

známý tím, že se okolo něj sdružovali političtí trampové sympatizující s myšlenkami 

Komunistické strany Československa, což se podepsalo také na jeho obsahu. Do kategorie 

„příspěvek s politickým podtextem“ byly zařazeny takové zprávy, které výslovně haněly 

kapitalismus, propagovaly myšlenku utlačovaného proletariátu, hanlivě se vyjadřovaly o 

bohatých lidech a obviňovaly je, že vykořisťují dělnickou třídu. Navzdory informacím o 

silném komunistickém zaměření Trampa se ve zkoumaném vzorku vyskytlo pouze devět 

takových příspěvků, tedy pouhých 3,64 % ze všech zkoumaných jednotek. V současnosti 

politika k trampingu nepatří, a v časopisu Puchejř tak nenajdeme ani jeden příspěvek, který 

by měl politický podtext. 

Širší závěry, které lze vyvodit z této studie, jsou tedy následující: Oproti dnešním trampským 

časopisům se prvorepublikové z výše zmíněných důvodů daleko více věnovaly sportu. 

Jedním z jejich účelů za první republiky také bylo zprostředkovávat komunikaci mezi 

trampy. Tato funkce se z dnešních časopisů vytrácí, neboť ji přebírají sociální sítě a mobilní 

telefony. Důležitou součástí dnešních časopisů jsou fotografie, ty naopak v časopisech 

prvorepublikových nehrály žádnou roli. Ve 20. a 30. letech minulého století se trampské 

časopisy v podstatě dělily na politické a nepolitické, v dnešních časopisech se články 

s politickým podtextem vůbec neobjevují. Dnešní časopisy se oproti prvorepublikovým také 

více zabývají historií trampingu, což je pochopitelné, jelikož ve 30. letech tramping ještě 

téměř žádnou historii neměl.  
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9. Závěr 

V této práci byla prozkoumána tematická agenda trampských časopisů Tramp a Puchejř. Z 

výsledků zkoumání vyplynulo, že obsahy stálých rubrik prvorepublikového časopisu Tramp 

a současného časopisu Puchejř jsou si v několika málo věcech podobné a v mnohých odlišné. 

Hypotéza o jejich odlišnosti tedy byla potvrzena. V úvodu ovšem zazněl předpoklad, že 

rozdílnost je způsobena faktem, že forma prvorepublikového a současného trampingu se liší. 

Z výzkumu však vyplynulo, že tento důvod může za odlišnost časopisů z těchto dvou období 

pouze zčásti. Větší zásluhu na rozdílnosti současných a prvorepublikových trampských 

časopisů má vývoj společnosti a vývoj moderních technologií. Hypotéza tedy byla potvrzena 

pouze částečně. Obsah stálých rubrik časopisů Tramp a Puchejř se skutečně liší, ovšem 

nikoliv z předpokládaného důvodu, kterým byly odlišné formy trampingu tehdy a nyní.  

Hlavním přínosem této práce je, že z výzkumu byly vyvozeny širší závěry o tom, jak se liší 

prvorepublikové trampské časopisy od současných. Dalším přínosem práce je, že zde byla 

prostřednictvím rozhovorů alespoň částečně popsána současná podoba trampingu. 
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10. Summary 

This bachelor thesis examined two “tramping” magazines Tramp and Puchejř. The 

hypothesis, that magazines Tramp and Puchejř are different, was confirmed by the results of 

my research. Between regular section of both magazines there were found some similarities 

as well as lots of differences. At the beginning of this thesis it was presumed, that this 

diversity is caused by a different character of “tramping” in the period of the First 

Czechoslovak Republic and now. The research revealed, that this reason is only partial. 

Diversity of historical and actual “tramping” magazines is more affected by development of 

society and modern technologies. So, the hypothesis about their diversity was confirmed 

only partly. The content of regular sections of magazines Tramp and Puchejř differs, but not 

due to different forms of “tramping” in the history and now. The research revealed wider 

conclusions about diversity of the “tramping” magazines from the First Czechoslovak 

Republic period and now, which represents the main contribution of this thesis. The 

contemporary form of tramping was at least partly described through interviews, which is 

another contribution of this thesis. 
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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 
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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, 
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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 
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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 
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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.“54  

 

 

                                                           
54T.O. SKALÁCI. Velký trampský slovník. In: T-O Skaláci [online]. Cit. [10-05-2017]. Dostupné z: http://t-o-

skalaci.webgarden.cz/rubriky/trampska-kultura/velky-trampsky-slovnik/velky-trampsky-slovnik 
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