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Konferenci Subkultura trampingu ve světle vědeckého výzkumu spolupořádaly v dubnu 
letošního roku SOA Praha — Státní okresní archiv v Rakovníku, Muzeum T. G. M. 
v Rakovníku, Ústav českých dějin FF UK, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Katedra ar-
cheologie Západočeské univerzity v Plzni a Ústav historických věd Filozoficko-pří-
rodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Navzdory tomu, že šlo o akci cíle-
nou především na akademickou veřejnost, upoutala zájem i řady badatelů — trampů, 
kteří se rovněž dostavili vyslechnout příspěvky a poskytli prezentujícím často další 
úhel pohledu na problematiku. Přednášky samotné probíhaly v prostorách Muzea 
T. G. M. v Lánech, konkrétně rekonstruovaném objektu špýcharu, kde se ve stejnou 
dobu nacházela i menší výstava na trampské téma. Program byl doplněn dvěma ex-
kurzemi, první den se konala prohlídka lánského zámeckého parku, následujícího 
dne pak historik Jan Krško provedl účastníky po některých trampských lokalitách 
v okolí Berounky.

Konferenci zahájily úvodním slovem Mgr. Renata Mayerová ze SOA Praha 
a  Mgr.  Magdalena Elsnicová Mikesková z  rakovnického muzea. První příspěvek 
Amerikanismus v meziválečné československé tělesné kultuře přednesl Mgr. Martin Pelc, 
Ph.D., na něj pak navázal blok „Tramping z historické perspektivy“ uvedený příspěv-
kem PhDr. Jana Randáka, Ph.D. Fenomén tramping: konstanta či proměnná v moder-
ních českých dějinách?, který se zabýval možnostmi, jak přistupovat k historickému 
výzkumu trampingu, zejména s ohledem na to, že nejde o fenomén, který by bylo 
možné jednoznačně vymezit a který mohl nabývat různých významů. Po vystoupení 
dr. Randáka se rozproudila živá diskuze zejména se zástupci trampské veřejnosti, 
kteří mj. upozorňovali na to, že dochované často citované prameny nemusí nutně 
podávat reprezentativní obraz hnutí. Po Janu Randákovi převzali mikrofon Mgr. Jan 
Mareš, jehož příspěvek Branky, body, kotlíky: tramping jako sport, sport jako tramping se 
zabýval vnímáním trampingu jako sportovní aktivity zejména za 1. republiky, a Mgr. 
Jan Špringl s přednáškou Slovensko a Podkarpatská Rus perspektivou českého trampingu. 
Po přestávce vystoupili dále Mgr. Jan Pohunek, Ph.D. (Akce Hurikán na Rakovnicku: 
Trampové a policejní složky v 70. a 80. letech 20. století) a PhDr. Jan Krško (Vliv majet-
koprávních vztahů na rozšíření a vývoj trampingu). Historický blok uzavřel přehledový 
příspěvek Výzkum trampingu na etnologických pracovištích v českých zemích od 80. let 20. 
století PhDr. Karla Altmana, CSc. 
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Následující sekce „Materiální pozůstatky a archeologie trampingu“ byla bohužel 
oproti původně plánovanému programu zkrácena kvůli nepřítomnosti doc. PhDr. 
Pavla Vařeky, Ph.D. a Mgr. Zdeňky Vařekové, Ph.D., kteří nemohli vystoupit se svými 
příspěvky. S obdivuhodným zaujetím zde ale přednesla svůj příspěvek věnovaný Jaro-
slavu Fraňkovi, jeho stánku Anamo a povrchovému průzkumu lokality Mgr. Kateřina 
Blažková a plodnou diskuzi orientovanou zejména metodologickým směrem vyvolal 
příspěvek Petra Titlbacha Nedestruktivní archeologický výzkum trampské osady „Roso-
mák“ u Chříče na severním Plzeňsku.

Celkově je konferenci možno hodnotit jako přínosnou, a to jak z obsahového hle-
diska, tak i proto, že umožnila účastníkům konfrontovat své názory na problematiku 
a vhodné metody jejího zpracování. Většinu prezentovaných přednášek by měl před-
stavit plánovaný sborník, který vyjde v roce 2017 nebo 2018. 
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