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l Do jaké míry zasáhlo rozvoi trampin'
gu u nás to, že Stěchovická přehtada zallla
spoustu původních osad?
oblast jiŽně od Prahy i se Svatojánskými
proudy v místě dnešní Štěchovické přehra-

dy je povaŽována za místo zrodu trampin-
gu. Proudy patřiý už nejméně od osmde-
sáých let 19. století k oblíbeným místům
pražských ýetníků, turistů a pozďě-
ji i skautů. Trampové tak v principu šli ve

v;'šlapaných stopách. Když se podíváte na
staré fotky, tak Proudy byly romantickým
skalnatym kaňonem nespoutané Vltary
s peřejemi. Byla to divočina, ve které kluci
a holky dokázali vidět prostředí Divokého
západu.Do zdejšíchlesů si dokázali promít-
nout exotickou romantiku a dobrodruŽství.
Zatopeni vltavského údolí a Svatojánských
proudů bylo pro mnohé trampy smutnou
událostí. Přece jenom š1o o Mekku tram-
pingu. Třeba dnešní osada Ztracená nadě-
je je vlastně jen vzpomínkou na tu původní,
protoŽe je přenesená z místa té prvorepub-
likové. Samotný rozvoj trampingu ale zato-
pení Proudů nezastavilo.
t Je založení Ztracené naděie v loce 1918

oficiálním ustanovením t]ampingu u nás?
Prob1ém při určení počátků trampingu je'

že jako historici jsme odkázání na písemné
prameny, a ty se v případě trampování špat-

ně dohledávají. Ztracená naděje je první
historicky dokladovanou osadou. To ale ne-
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tt
,

znamená' že to byla skutečně první osada,

o jiných prostě jen nemusíme vědět. Stejně

tak s ní nutně nezačíná tramping, protože
zanějbyáněkdy označováno už volné tá-
boření před první světovou válkou.
H Kde se vIastně slovo tramp vzaIo?
A měli sami tÍampové nějaké označení
pÍo ,,ty druhé"?
Traduje se' že se pojem tramp objevil na za-

čátku 20. let s tím' že za zásaďni moment
jebránpřeklad kn1hy Cesta od }acka Lon-
dona z roktt 1922, kde nebylo slovo tramp
nahrazeno českým ekvivalentem. Pravdou
ale je, že překladatel Cesty zistal jen věrný
zaběhnuté praxi. Pojem tramp totiž znala
česká veřejnost přinejmenším od 80. let 19.

,,Etťa{emá maďěie

ie prwmí dolořgná
tramnpsI{á sgaďa.'n
století, odkdy s e začaly nejprvev tisku a pak
i v knihách objevovat zmínky o amerických
tulácích _ trampech. V první chvíli se na-

šim domácím trampům říkalo divocí skauti
klrili vnější podobnosti, táboření a způso-
bu pohybu v krajině. Navíc mnoho trampů
bylo původně členy skautsýh organizací,
ale pak je omrzelo svázáni řády a disciplí-
nou. KdyŽ se tramping stává od přelomu

20. a 30. let masovější záležitostí, tak se obje-

r,'ují kohinooři. To byli kluci z bohatších ro-
din, kteří měli na to si kupovat dražší lyba-
vení. Vůči nim se jiní trampové právě třeba

lŽivánírn tohoto označení vymezovali.
Dalšími specifickými pojmy' jimiž se tram-
pové definovali vůči ostatním, jsou padbuři
a mastňáci. Padbuři jsou měštáci, například
dobře Živený pán s bříškem u piva, který
jde maximálně v neděli do Chuchle na ý-
let a říká tomu turistika' U levicově orien-
tovaýh trampů se stalo označení padbur
synonymem kapitalisty' |ako mastňáci byli
označováni turisté, po kterýchvpřírodě zů-
stávaly mastné papíry od svačin.

l Brzy se objevily trampské osady. Byly
nějakzaměřené?
Pojem osada má v trampském historic-
kém názvosloú mnoho význam& - jed-

nak to můŽe byt místo se stálými chatami,
ale označuje se tak i parta kamarádů, kte-

rá se za osadu prohlási. M.ůŽe to být i mís-
to, kde tato osada opakovaně táboří, nebo
jen jedna chata, kterou obyvá. o řadě pr-
vorepublikoých i pozdějších osad ani ne-

víme. Často jsme odkázáni na to, co nám
třeba o první republice zachoval ve sých
Dějinách trampingu Bob Hurikán (písnič-

kář a autor četných rodokapsů Josef Peterka,

znáý pod přezdívkou Bob Hurikán, pozn.

red). KupříHadu píše o osadě Albatros, že

byla zaměřená hlavně na sport. Mimocho-
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dem o nohejbalu se tvrdí, že jeto trampslý
,,ynáIez,kterývznikl na osadách' |e to však
mýtus, ve skutečnosti se na osady začal šířit
od konce 30. let z městského prostředí.
l Hrá! při rozšíření tÍampingu nějakou
Íoli sex?
Popularitě trampingu určitě pomohl fakt,

že kluci a holky odcházeli z měst aspoň na
jednu noc do přírody a ten čas mohli lyužít
ikintimnímu Životu, coŽ jim připadalo při-
rozené. Dobové prameny z30'Iet dokonce
hovoří o sexuální revoluci. A prohlédněte si

inzeráty v trampských prvorepublikových
časopisech, kolik reklamy související se
sexem a pohlavním životem v nich je. Tato

uvolněnost byla jedním z momentů, který
na trampingu štval skauty nebo předsta-

vitele různých těloýchovných otganízací,
třeba sokoly. A jedním z argumentů proti
trampingu byl právě odkaz na to' že na osa-

dách a v kempech prý dochází k sexuáIním
orgiím. Spíš než o skutečnost šlo ale o fan-

tastické předstalya morální paniku stráŽců

,,dobrých mravů".
I Takže přišly repÍese...
Třeba skauti se proti trampingu wmezo'
vali průběŽně od jeho vzniku a do tažení
proti němu chtěli zaangažovati státní or-

gány' Vrcholem těchto snah bylo vydání
Lex Kubát v roce 1931. To byla ryhláška
proti ýstřelkům trampingu a campin_

gu rydaná praŽským zemským úřadem
a podepsaná jeho prezidentem Kubátem.

ŠIo kromě jiného o zákaz volného táboře-

nínesezdaných párů _ atužve stanu nebo

v chatě. I kdyŽ byl pár spolu spoustu let,

tak ho mohl četník pokutovat (KvůIi Ku-
bátovu zókonu v Praze v roce 1931 údajně

demonstrovalo až 15 000 trampů. Zákon
byl zrušen Nejvyšším správním soudem

v roce 1935, pozn. red). KdyŽ se připravo-
vala půda pro Lex Kubát, takje třeba v pro-

titrampském hlášení okresní péče o mlá-

deŽ ve Zbraslavi zaznamenáni případ' kdy

,y Davli za světla večer znám je nemravný

ýstup (koitus za průvodu harmoniky) na

náměstí"' |e pravdou, že zmasovění tram-
pingu přineslo i projer,ry vandalismu nebo

alkoholické a sexuální eskapády. Ačkoliv
se hodně trampů proti těmto alotriím hla-

sitě vymezovalo' v očích státních orgánů

nebo skautů šlo pouze o jeden tramping.

l V období kolem Kubátova zákona se

z třampingu stala až společenská móda.

V rozhlase se hrály trampské písničky' vzni-

kaIy filmy (např. Dobý tramp Bernášek).

Jak se změnilo postavení tÍampů s nástu'
pem nacismu?
Někteří trampové působili užv 2.pirJce 30.

let v interbrigádách ve Španělsku. Později
se zapojili do odboje proti nacismu i u nás.

To ale spíše souviselo s jejich politickým
či národním přesvědčením než s jejich

trampstvím. Různé trampské skupiny to-

tiŽ například ve 30. letech brojily proti
tzv. předvojenské výchově mláďeže, takŽe

tramping sám o sobě nebyl nabitý branec-
kými náladami. Jedním z příkladů pro-
tinacistického odboje můŽe být činnost

,,7d sex ue gtanu
byla podle
Uyhlášky pokuta.''
Boba Hurikána a jeho skupiny, která měla

provádět drobné záškodnické akce a sbí-

rat informace. Byl to ale spíše neviditelný
odboj a je otázkou, nakolik pováIečné ý-
povědi Boba Hurikána nadsazovaly. KaŽ-

dopádně po válce bylajeho skupina řazena

státními orgány do skupiny nehodnověr-
nich odbojoých útvarů, i když se do to-

hoto závěru mohla promítnout dobová

politická situace a Hurikánův protikomu-
nismus za prvni republiky. Pravdou ale

Odborný asistent Ústavu českých dějin

Filozofické fakulty UK v Praze (v letech

2009 -2013 zástupce ředitele ústavu,

V letech 2007-2009 tajemník ústavu).

Zabývá se českými moderními a soudobý-

midějinami.

Je autorem a spolueditorem několika
historických publikací - Dějiny českých

zemí, 1sobnosti českých dějin, V záři rudé'
ho kalicha, Hrdinství a zbaběIostv české
politické kultuře 19. a 20. století, Kult
mrtvých: Smrt a umírání v revoluci '1848,

Základ ní problé my studia mod e rních

a soudobých dějin a Zločin a trest v české

kultuře 19. století.

Spolupracoval s Českým rozhlasem Leo-

nardo, kde se podílel na obsahu historické'
homagazínuZrcadlo.

Spolu s několika kolegy v současnosti
zpracovává dějiny trampingu. Díky tomu,

že vícejak polovina členů odborného
týmu jsou záÍoveň volně táboíícítram-
pové, dochází k symbióze trampského
prožitku s odborným výzkumem. A někdy
i k zajímavým konfrontacím trampských

mýtů a paměti s řečí atchivních pramenů

a dokumentů.



Kemp Zlaté dno v Btdech
kdvsi (sirímek vlevo)a poté,

,ďlyi u únoru 2014 zniřen
oři těŽbě dřeva. Pto trampy
tL ie oosvátné místo.l kvůli

iomu, Ze zde isou mohYlY
ořioomínaiící trampy padlé
' vě 2. svěiovéválce. Jeden

z křižů ie věnován Jaroslavu
Krskovi alias generálu

Jerrvmu Packatdovi, který
iemřet 20. únota 1943

v osvětimi. vŽdy o víkendu'
který je nejbliže 20. únoÍu,

se zde konaii vzpomínky na

trampskďbojovníky. ploti
naclSmu.

také je, Že na konci války byl Hurikán' věz-

.,ěn á',, Benešově ho osvobodili až 8' květ-

nal945.Obecně to ale nebylo tak' Že přišli

nacisté, spadla opona a tramping přešel do

ileealitv. Řada rrampských osad fungova_

lu'"u doko.'.. i vznikala dále a pořádaly se

sportovní akce, veřejné večery trampských

pis.ri u zábavy,byťbylo třeba nutné před-
'taaa"t 

1.ii.t' program a seznamy písní ke

schváleni. Nacistické bezpečnostní orgány

ale tramPing monitorovalY'

! Jsou 
^ 

Hřrikánovy Dějiny trampingu

z roku 194opro vás historicky věrohodným

dokumentem?
Dějiny trampiLrgu jsou pro mě osobně zásad'

ním áokumentem. Nelze jim ale věřit slo'

vo od slova. Například komunisticky orien-

tované osady Hurikán do práce nezahrnul'

Možná i proto, Že sám měl blízko k fašizují-

cím kruhům kolem }iřího Stříbrného (Ně'

kolikanásobný ministr, majitel bulvárních

novin. Hurikán přispívat do jeho fašizujícího

Poledního listu, kde vmikla trampská rub-

rika, pozn. red.). Každopádně děravost jeho

Dějri krttizovali uŽ současníci' Rozhodně

je áte jetro kníŽka neocenitelným příkladem

Lonkrétního dobového pojetí trampingu'

l Jaké další osobnosti patří mezi nejvý'

znamněišítÍampy naší historie 30' a 40' let?

Populaiitu trampingu potvrzuje i fakt' že

,Jlt Jetřithouicích

kólní skupina, která působila od roku 1930

až do potoviny 80. let 20' století, pozn' red)'

v obústi ,poit,' to byl ýborný boxer Vil-

da Jakš, který zahynul v srpnu 1943 jako

palubní střelec československé 311' perutě

irep. et. byli tu i další zajímaví lidé jako

jan Včelák zvaný Čmeli, generální tajem_

ník Masarykovy ligy proti tuberkulóze'

který byl popraven v říjnu 1942 v Maut'

ha.rs..'.r. ievicovým woodcrafterem'

který ale o sobě říkal, že trampuje' byl

i docent psychiatrie Václav Čedík zvaný

Antar, v'.fznamná lékařská kapacita v 50'

letech.
l Změnil setřamping po Íoce 1948?

velel partyzánské
odbojové skupině

s několika sty členy' Což

nebylo Potvlzeno. Po

válce pracoval v různých
děínických profesích,
zemřel předčasně ve

věku 58 let.

Tramping vždy lrypovídal o stávajících spo-

lecenských poměrech, takŽe se musel změ_

nit i po roce L948. Zatímco ještě v mezivá-

lečném období se komunistická strana po

jistou dobu stavěla na stranu levicového

irampingu a hledala v něm rezervoár no-

r,"Ích lidí' po roce l948 se neorganlzovanl

trampové stávají nevítaným problémem

ohrolujícím kontrolu a podchycení m1a-

dých v oficiálních organizacích' jako byl

Československý svaz m|áďeža I kdyŽ ko-

munisté tramping v 50' letech úplně elimi-

novat nedokázali, je toto období některými

trampy naz'ýváno dobou temna'

r .lak v době socialismu postupovala stát-

ní moc přoti třampingu ?

Státní órgány trampům celkově znepříjem-

ňovaly ňvot. Represe probíhaý prostřed-

nictvim boření tábořišť i rozháněním po-

tlachů. V trampské paměti je legendárníměli milicionáři
psy a samop!!ť potlach v |etřichovicích na Děčínsku v čer-

Bob Hurikán složil
několik známých

pisniček (např.

Rikatado|, ale hlavně
sepsal Dějiny trampingu.

io druhé světové válce

o sobě tvtdil, že v Bldech

mezi válkami trampovala spousta zaJLÍÍLa-

vých osobností kulturního i sportovního

fi ziuotu. Bob Hurikán je kapitola sama Pro

i ..b.. |eho protipólem na straně levicového

pá t.u*pi''go byl novinář a spisovatel Géza

5 vr"uit u ("tastním jménem Eduard Anto_

á nín Včelička), oceňovaný umělec po roce

,_E- ts+s. Trampovat jezdil i malíř a ilustrá_
'É 

tor dobrodružných knih Zdeněk Burian'

i k trampski'm hudebníkům mělo blízko
E orrrobo"..ré divadlo, velkou kariéru udě-

E hl i .bo. Settleři (legendórní trampská vo-

50



venci 1963' kdy bylo úředně povďené setká-
ní trampů brutálně rozehnáno příslušnílcy
veřejné bezpečnosti a milicionáři. Doba
však nebyla jednoznačná. Vedle represí tu
totiž byly i první krůčky k veřejné obha-
jobě trampingu. Na protitrampské exce-
sy bezpečnostních složek třeba reagoval
v roce 1963 publicista Pavel Hanuš dopi-
sem- Cestmíru Císaři, tehdy tajemníku UV
KSČ, v němž obviňoval orgíny VB z poru-
šování socialistické zákonnosti. V roce 1964
vznikla trampská rubrika v Mladém světě.
Změnu poměrů ilustrují i aktivity noviná-
Íe a meziválečného trampa Bohuslava Če-
peláka _ Irčana, kteýse zaprvní republiky
podílel na lydávání komunistického a vůči
státní moci kritického časopisu Tramp
a v polovině 60. let se stď šéfem trampské
rubriky v obraně lidu' tedy listu miníster-
stva národní obrany.
l 0d roku 1967 sezačal organizovatfesti-
val PoÍta, her'ý měI pod záštitou Kapitána
Kida (Jaroslav Velínský) i svou trampskou
část. Bylo povolení Porty dalším způsobem,
jak kontrolovat trampy?
osobně si myslim,že ano,i když Portybyly
specifické. Po brutálně primitivních 50. le-
tech přišel sofistikovanější způsob kontroý
a dohledu nad společností. V případě tram-
pingu to začalo trampskyrni rubrikami
a pokračovalo Portami' ať uŽ šlo o místní
nebo celostátní kola _ lidé dobrovolně sou_
středění na jednom místě jsou přece pod
snadnější kontrolou a evidencí. To ale ne-
znamená, Že by trampové byli nějací králí
ci, které si státní org{ny prohlíŽely. Portu si
uzpůsobili sami pro sebe a i dílcy ní došlo
k dďšímu v'ywoji trampské písničky s noý-
mi autory' byt se tento žánr stal posléze na
Portách spíše popelkou.
I Pořád to byl ale Íestival pod svazáckou
hlavičkou...

A přesto Porta často neměla stálé místo ko-
nání a putovala, protoŽe si místní orgány
prosadilyjejí nepovolení a ona se přesunula
jinam. To, Že mohla působit pod hlavičkou
svazu mládeže, svědčí o tendenci ke kon-
frontaci mladých svazáků se staými struk-
turami. Navíc třeba řada trampů byla v 60.
letech členy sva zu mláďeže čiKSČ' Tenden_
ci ke sbližování s režimem můžeme vidět i
v za(oženitrampské Tábornické unie v roce
1968, od které si KSČ hodně slíbovala. (Po-
dle odhadů SNB z 1. poloviny 60' let bylo jen
v česých zemích 120 000 trampů. Trampo-
vé byli jediná nezařazená zájmová skůpi-
na, všechny ostatní byly pod křídý Národní
fronty, pozn. red).

,,Zlaté dno
bylo zničeno,
ale žije dál.'
l Uzavřeli se trampové v době normaliza.
ceještě více do sebe?
V období normalizace byl tramping pro
řadu lidí moŽností' jak uniknout dohledu
státních oryánů, b1t sám sebou někde na
osadě, na vandru a aspoň o víkendu proží-
vat svůj autenticlc}í život. otázkou je, kdo se
v 70. a 80. letech považoval za trampa a kdo
jezdil o víkendechjen tak tábořit, aby si od-
dechl a vypaď z města. Ale to je ta věčná
otázka, kdo je a není tramp. ' .

l Trampové řffií, že co nedokázali komu.
nisté, to se povedlo svobodné demokracii
- tramping vlastně zahubit p]otože iiných
příležitostí k svobodnému trávení volného
času je spousta...
osobně s tím spíš souhlasím. Trampingse
v ždy vy mezov al vůči panujícímu společen-
skému řádu, byl vyjádřením vzdoru a ne-

souhlasu, touhou žitvolně po svém a tak
trochu v opozici. Navíc byl a je i formou
rekreace. Dnešní doba ale nabízí spous-
tu možností, jak trávit volný čas. Na dru-
hou stranu i dnes existuje faktor, vůči kte-
rému se mnoho trampů vymezuje. Tím je
konzumní společnost. Ta nejspíše tram-
plng paradoxně drží při Životě. Tramping
dnes možná není masovou záleŽitostí, alĚ
snad o to víc můŽe dnešním trampům na-
bízet autentický prožitek kamarádství, se-
pětí s přírodou mimo městskou civ1lizaci.
I kdyŽ mobilní signáI a fotopasti jsou dnes
snad všude. . .

l Takže už žádné po desetiletí uchovávané
tajemství, kde se nachází Zlaté dno?
Zlaté dno je klasické místo paměti tramp-
ského společenství. Pietní místo vzpomíná'
ní na kamarády padlé a popraven é za druhé
světové válk7' Propojovalo generace tram-
pn' Kďyž před několika lety došlo k jeho
zničeni, tak to v trampském prostředí vel-
mi rezonovalo a způsobilo to vlnu pobouře-
ní a smutku. Není se čemu divit, protoŽe to
místo představovaIo dějiny a tradici tram-
qinqu' mislo sepětí s dávnými kamarády.
I Pročvůbec došlo v roce 2o14ke zniÉení
tohoto pietního kempu v Brdech?
Kvůli těžbě dřeva. Trampové na to místo
jezdili mnoho let, pořádali na něm po de-
setiletí každoroční pietní akce a najednou
těžaři z pohledu mnohých trampů pošla-
pali veškeré hodnoty, které v dnešní době
ctí - lásku kpřírodě, kamarádství, roman-
tiku, tradici a odkaz trampských předků.
Těžaři prý ale nevěděli o jeho r1znamu. Po
dohodě mezi majitelem lesa a trampy na-
konecdošlokobnovenítoho_ x'e&el
to pietního místa. Zlaté dno
takžije dál...
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