
TRAMPING  
V západních  
cechách

Tramping jako jeden z proudů širšího hnutí 
„návratu k přírodě“ zanechává stopy v přírod-
ním prostředí, čímž vytváří nesmazatelnou 
vrstvu české kulturní krajiny. Trampové svými 
aktivitami a skrze své sdílené představy udělují 
místům specifické významy. Tato výstava se 
snaží ukázat, jak tramping nejen materiálně, 
ale i symbolicky prorůstá krajinou.

DALŠÍ PANELY v krAjiNě

1 Příběh TramPingu - Kladruby 
gps: 49°43’17.7”n 12°59’58.1”E 
  49.721590, 12.999474

2 Proměna Krajiny  
v TramPsKé mísTo - milíkov 
gps: 49°45’20.4”n 12°56’48.3”E 
  49.755656, 12.946740

3 PoTlach - strahov 
gps: 49°51’14.4”n 12°58’54.1”E 
  49.853993, 12.981707

4 TramPsKé PomníKy  
a PosváTná mísTa - gutštejn 
gps: 49°51’05.2”n 13°00’53.9”E 
  49.851439, 13.014963

Další zDroje

na www.antropologie.org/tramping naleznete:
 » katalog TramPové v záPadních čEchách
 » dokumentární film nEKoPEjTE do nás, 
jEšTě nEjsmE mrTví

 » filmový záznam zE živoTa osady
 » audiodokument TaK jaKo Kdysi vlajKa 
vzhůru lETí

    

Pamet v krajine  
/ Krajina v pameti

děkujeme všem trampům, kteří se podíleli na 
shromáždění fotografií, dobových dokumentů 
i informací a kteří vystupují v audiovizuálních 
materiálech doprovázejících výstavu. 

výstavu “Krajina v paměti / Paměť v krajině 
- Tramping v západních čechách” vytvořila 
Katedra antropologie Filozofické fakulty zá-
padočeské univerzity v Plzni v rámci projektu 
“sídelní a krajinný prostor jako odraz kulturní-
ho dědictví a paměti národa”, podporovaného 
ministerstvem kultury české republiky v rámci 
Programu aplikovaného výzkumu a vývoje ná-
rodní a kulturní identity (naKi), v roce 2014.

 1 To silverstar

 2 šerif To manitoba, 1. pol. 70. let

 3 Trampové na vlakovém nádraží

 4 velkej vandr u bruntálu, kamarádi To  
manitoba — zleva johny, berča, bodlák

 5 čertův mlýn u Kladrub (čerťák), domovské 
místo To silver star v 1. pol. 70. let

 6 zápisky z cancáku. cancák je trampský  
deník a památník. Trampové si do něj za-
znamenávají zážitky z vandrů, písničky, 
zvadla na potlachy a kamarádi si do  
cancáků kreslí a píšou pozdravy.

 7 domovenka To rudá voda

 8 bouda na čerťáku

 9 osada silver star a její kamarádi, čertův 
mlýn u Kladrub u stříbra, 1. pol. 70. let

  zdroj: osobní archivy trampů Pidy a svatoše

Tramping jako aktivita provozovaná na území českoslo-
venské republiky od počátků 20. století bývá charakterizo-
ván jako „volné táboření v přírodě, mimo území či objekty 
schválené k tomu účelu kompetentními státními úřed-
níky nebo privátním vlastníkem“ (altman, 2000: 224). 
slovo tramp v československém prostředí zpopularizo-
vala kniha jacka londona Cesta (1907), kde autor pou-
žívá výraz „the tramp“ ve smyslu člověka putujícího za 
prací, tedy tuláka, který je na cestách za účelem obživy. 

 Počátky trampingu formovala dvě názorová hnutí, tra-
dice amerického woodcraftu, tedy lesní moudrosti, a zásady 
britského skautingu. do čech začaly tyto myšlenky proni-
kat na přelomu 19. a 20. století. E. T. seton (1860–1946), 
tvůrce hnutí woodcraftu, původně skotský přírodovědec, 
malíř, spisovatel, lovec vlků, dobrodruh a vizionář žijící 
v usa, formoval hlavní zásady hnutí, které vyzdvihovalo 
principy kamarádství, dobrovolného soustavného dušev-
ního i fyzického zdokonalování, společné táboření v přírodě 
a pěstování smyslu pro krásu. zakladatel skautského hnutí 
r. baden-Powell (1857–1941), britský plukovník, k těmto 
zálesáckým myšlenkám přidal náboj nacionálního smýšlení. 
Pobyt v divoké přírodě měl skauty zocelit pro plnění povin-
ností vůči vlasti, králi, a to pod vlivem křesťanské organi-
zace mládeže „boy‘s brigade“ (matoušek, 2010: 242, 243).

v bývalém československu se stal největším propagá-
torem skautingu a. b. svojsík (1876–1938), učitel tělo-
cviku. myšlenky woodcraftu šířil přírodovědec a peda-
gog m. seifert (1887–1941). Trampské hnutí vycházelo 
z těchto názorových linií krátce před první světovou vál-
kou. obecně se mezi trampi považuje za vzniku trampingu 
rok 1918. brzy se tedy očekává sté výročí tohoto hnutí.

 „na vznik trampského hnutí měla bezprostřední 
vliv romantika dobrodružných knih a filmů z prostředí 
severoamerické divočiny a ‚divokého západu‘. od samého 
počátku programově odmítali formální a organizační 
znaky těchto více (skauti) či méně (woodcraft) oficiálně 
akceptovaných hnutí – tj. uniformy, strukturu a hierar-
chii. Trampové vytvářeli svoje vlastní, osobité společen-
ské struktury i vnější znaky“ (matoušek, 2010: 244).

 od dvacátých let se zájem o tramping zvyšoval, až se 
z tohoto způsobu trávení volných okamžiků stala módní 
záležitost. „nikde na světě nebylo tolik šerifů, jako v letech 
1919–20 v čechách. nebylo party bez šerifa, ba ani nebylo 
dvojice bez šerifa“ (hurikán, 1990: 19). „Údolí zapomenutých 
spolu s Údolím peřejí je domovem celkem 19 trampských 
osad. jsme skutečně v přírodě? sluníme se sice na břehu 
řeky 30 km od Prahy, ale těch lidí“ (matoušek, 2010: 247). 
v období po druhé světové válce byly aktivity trampingu 
komunistickým režimem potírány, zejména v 50. letech. 
K uvolnění poměrů došlo v 60. letech. „Přelom padesá-
tých a šedesátých let byl doslova ve znamení mladých 
lidí, kteří se vyrojili s kytarami na nádražích, na silnicích. 

bezpečnost měla často pohotovost, trampové byli leckdy 
šikanováni a podrobováni ponižujícím kontrolám. Příznivců 
volného toulání bylo ale čím dál více“ (hurikán, 1990: 251).

 až do revoluce v roce 1989 byl tramping komunistickým 
režimem víceméně tolerován, avšak monitorován. v tomto 
období souvisela obliba trampingu mezi lidmi s tendencí 
„utíkat před pravidly společnosti komunistického režimu 
do azylu přírody, s nemožností cestování do zahraničí“, 
svoji roli hrály i „omezené možnosti v oblasti trávení vol-
ného času i svobodné pracovní realizace“ (Kašák, 2009).

Po revoluci se v rámci trampingu výrazně temati-
zuje vztah trampů a ochranářů přírody, kdy trampové 
vnímají ochranáře jako omezení svého volného pobytu 
v přírodě: „nositelé hnutí usilují již po několik let o raci-
onální domluvu s představiteli státní ochrany přírody. 
Pokoušejí se nalézt způsob nekonfliktního soužití mezi 
trampy a ostatními uživateli prostředí, kam směřují trá-
vit svůj volný čas tábořením“ (altman, 2000: 234).

 dnes se o trampingu traduje, že pomalu zaniká, tato 
polemika se však vede už od let devadesátých. „jejich písně 
znějí dodnes. Tramping žije. uvědomíme si to zejména na 
jaře, v době, kdy slunce nesměle pošimrá tvář země a na 
nádražích či u autobusových zastávek se opět začínají rojit 
vyznavači zelených bund, báglů, kytar. Tisíce trampů, kteří 
museli po osmačtyřicátém a osmašedesátém roce opus-
tit československo, zakládali osady na všech kontinentech. 
naše trampy najdeme v Kanadě, usa, latinské americe, 
austrálii či v jihoafrické republice“ (hurikán, 1990: 252).

Programové odmítání formálních a organizačních 
znaků se sice v porovnání se skautingem a wood-
craftem může jevit jako výraz svobody, nicméně jde 
spíše o normativní romantický ideál trampingu než 
o známku toho, že by trampské hnutí postrádalo soci-
ální organizaci, hierarchii či sociální kontrolu. 

 Trampové se jasně vymezují vůči většinové společ-
nosti. Počátečním hnacím motorem trampingu je revolta 
vůči odosobněné měšťanské společnosti. revolta zalo-
žená na lásce k přírodě, kamarádství a svobodě. Trampové 
si stanovují hranice mezi „námi“ a „jimi“. my jsme tram-
pové, oni jsou masňáci, astracháni, kovbojíčkové, paďouři 
atd. specifický slovník, který trampové užívají, a sdílené 
hodnoty, kterými se při „vykonávání“ trampingu vydělují 
z většinové společnosti, jsou dalšími rysy sociální iden-
tity skupiny. Trampové se vyznačují poměrně jednotným 
stylem oblékání, dalo by se v podstatě hovořit až o „uni-
formě“. historik trampingu, legendární tramp bob hurikán 
dokonce dělí jednotlivé etapy vývoje tohoto hnutí podle 
typu oděvu, který se kdy nosil (doba „divokých skautů“, 
doba „cowboyská“ a doba „kanadská“) (hurikán, 1990).

 Trampové se organizují do sociálních skupin, tzv. 
trampských osad (To), ale i širších společenství sdružují-
cích více skupin/osad. v kontextu těchto struktur se utváří 
sociální identita trampů (př. osada Manitoba, osada Ford 
Laramie, osada Černá růže, osada Mescal, osada Silver Star, 
Spojené osady Alberta, Spojené osady Stříbrské). v rámci 
osad nebo spojených osad existují volené funkce, které 

členy umisťují do systému vzájemných vztahů a připisují 
jim „práva a povinnosti“ vůči osadě i širšímu společenství 
trampů. např. šerif – volená hlava osady — ručí za své osad-
níky. další posty můžou být např. pokladník, guvernér a další.

 institucionalizace trampingu se dále projevuje také 
vydáváním vlastních časopisů (např. Proudník, Tramp, 
Čoud...) či existencí ritualizovaného jednání, jehož struk-
tura je víceméně pevně daná (potlach, proces přijímání do 
osady). bohaté materiální atributy se silnou symbolickou 
hodnotou, které tramping produkuje, mají unifikovaný este-
tický výraz a účel užívání (vlajka, placka, camradla, kronika, 
totem). v rámci trampingu se vytvářely oficiální i neoficiál-
ní stanovy a specifické zákoníky. řada trampů sepisuje 
historie trampingu určitých osad a území, které publikuje 
na internetu a vznikají také trampská muzea (např. Mobilní 
trampské muzeum českých a slovenských trampů, Tramp-
ské muzeum ve spolupráci s národním muzeem, tzv. Naše 
muzeum). v roce 2013 bylo trampské hnutí uznáno jako sou-
část nehmotného kulturního dědictví české republiky. 

PrÍBeH TRAMPINGU, 
TAK JAK SE VYPRÁVÍ

Tramping u nás Organizovaná neorganizovanost
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Tramping, který se tradičně vymezuje jako 
“volné táboření v přírodě“, neznamená jen van-
dry a jednorázové návštěvy přírody, ale spočívá 
i ve vytvoření a udržování vztahu k jednomu 
místu, které je většinou svázáno s určitou tram-
pskou osadou (To). Takovému „domovskému 
místu trampské osady“ se obvykle říká kemp, 
obecněji flek, zatímco termín osada odkazuje 
k jednotlivým trampským pospolitostem. jed-
notlivá místa v pospolitostním životě trampů 
plní různé funkce, což se odráží v jejich podobě 
a uspořádání. ve způsobu, jakým trampové 
zacházejí s přírodním prostorem, aby z něj 
učinili místo (kemp, potlachoviště...), se zrca-
dlí hodnoty trampingu. jednotlivá místa jsou 
důležitou součástí identity každé osady. 

místa, která trampové využívají ke svým 
aktivitám v přírodě, jsou obvykle členěna na tři 
části podle činností, pro něž jsou určena: kemp, 
potlachoviště a pietní místo. Pietní místo nemusí 
být přítomno ve všech lokalitách, kam tram-
pové jezdí a kde se zdržují. v západních čechách 
však taková místa existují (např. údolí u milí-
kova, údolí u Kladrub, kemp pod gutštejnem, 
slonovec v brdech a Zelené údolí u manětína).

základním prostorem trampského místa — fleku 
je kemp, který slouží ke „každodennímu užívání“. 
v případě, že trampové jedou na svůj flek, táboří 
v oblasti kempu a provádí zde aktivity denní 
potřeby (jídlo, spánek, zábava). vazba k urči-
tému kempu spoluvytváří identitu trampské osady 
(„naše místo, náš flek, kemp alberty…“). ostatní 
trampové z jiných osad v okolí vědí, že jde o kemp 
určité osady. centrálním bodem kempu je ohni-
ště, které je stálé, zůstává na svém místě, i když 
tam trampové zrovna netáboří. stejně stálé je 
posezení okolo ohniště, které se celoročně udr-
žuje. okolo posezení se stanuje, případně spí 
pod širákem či celtou. Pokud byly na místech 
kempů postaveny sruby, chaty, přístřešky, dnes 
už jsou často zbourány nebo v procesu rozkladu.

Kemp bývá na rozdíl od potlachoviště na uza-
vřeném místě, kam není vidět z cest, stromy 
vytvářejí intimitu místa. odehrává se zde privátní 
část aktivit trampské osady. uzavřenost kempu je 
hodnocena trampy jako pozitivní hodnota místa. 

 MÉĎA: Tady mívaly smrky větve až na zem, vůbec 
sem nebylo vidět. (keMp pod GutštejneM)

 ALenA: Celý to tu bylo zarostlý, jen taková úzká ces-
tička sem vedla. (keMp v údoLí u MiLíkovA)

oblast potlachoviště, někdy též označovaná jako 
“tlachoviště”, má typicky podobu otevřeného 
prostranství. jde o místo setkání a komunikace 
s ostatními trampy a trampskými osadami. jednou 
ročně se zde odehrává slavnostní potlach pořá-
daný domovskou osadou. většinou jde o louku 
v blízkosti tábořiště, která by měla pojmout 
až 200 trampů, kteří se na potlachy sjíždějí.

centrální oblastí je větší ohniště ohrani-
čené šerifským kruhem a také prostor, kde se 
mohou odehrávat trampské soutěže. v blíz-
kosti ohniště může být postaveno pódium nebo 
rozmístěny lavičky. součástí potlachoviště je 
vždy i čestné místo na vztyčení vlajky pořá-
dající osady a konstrukce na vyvěšení vlajek 
ostatních osad, které potlach navštíví. Pokud 
se jedná o domovské místo osady, zůstává 
zde ohniště spolu se šerifským kruhem celo-
ročně. Pokud jde o prostor, který je využíván 
i jinak než jako trampské potlachoviště, ohni-
ště se po akci zruší a odrnuje. za pár týdnů 
nelze poznat, že na místě byl pořádán potlach.

nejstarší doložené trampské aktivity v údolí 
otročínského potoka u milíkova tzv. Kachní údolí 
se podařilo dohledat z 60. let. v roce 1966, 1967 
a 1968 zde pořádaly potlachy osada Kachní údolí, 
Bílý tesák, Toulavý jelen, Skalnaté údolí, Bílý Losos 
a Bisoní údolí. Podle záznamu v trampské kronice 
byl v roce 1968 potlach Kachního údolí stanoven 
jako iv. a odehrával se na jejich starém fleku. To 
Kachní údolí byla v tomto prostoru domovskou 
osadou. od názvu této osady pak ostatní tram-
pové přejali název Kachní údolí pro celé údolí 
otročínského potoka. První potlach Kachního 
údolí se s největší pravděpodobností odehrál 
v roce 1965. Potlachová louka, na které se děly 
více či méně pravidelně potlachy minimálně od 
roku 1965 do roku 2008, je ústředním orientač-
ním bodem, od kterého se odvíjejí ostatní lokace.

První kemp byl níže po proudu potoka od 
potlachoviště a srub, který stával u starého 
kempu, by mohl mít svůj původ právě v období 
osady Kachní údolí. začátkem 70. let se údolí 
stalo domovským pro osadu Manitoba, Fort 
Laramie a další. Později se některé osady spo-
jily  v uskupení zvané Spojené osady Alberta. 
v roce 1971 zde pořádala potlach osada Mani-
toba, ale už v roce 1972 to byly Spojené osady 
Alberta, které sdružovaly pět samostatných osad: 
Manitoba, KTO Manitoba – kamarádi trampské 
osady Manitoba, Kondoři, Silver Star a Siouxové. 

mezi lety 1970–74 se srub postupně rozšiřoval, 
došlo ale k jeho zničení a kolem roku 1975 čle-
nové Spojených osad Alberta stavěli srub nový. 

dĚdek: A vlastně na Silverstaru v jednasedmde-
sátým na Čerťáku se vyhlašovala Alberta 
jako osada. Starou boudu zničili, to byla ta 
s přístavkem pro Kondory, v sedmdesátým 
pátým se dělala bouda nová. Hajnej to ved 
jako seník. Od tej doby, co šel pak hajnej do 
důchodu, tak se žádná bouda nestavěla.

Postupem času některé osady do údolí  
přestaly jezdit např. TO Fort Laramie a v letech  
1976–80 hovoří o přestávce i Spojené osady 
Alberta. období, kdy trampové do údolí nejez-
dili, vysvětlují tak, že zanikla polní cesta spoju-
jící hlavní komunikaci mezi vesnicemi s údolím, 
protože byla zemědělská pole nad údolím zoraná 
dohromady. dalším důvodem bylo, že tram-
pové z těchto osad začali zakládat rodiny. v roce 
1981 proběhl ještě jeden potlach Spojených osad 
Alberta. Kemp se nacházel stále po proudu potoka 
od potlachoviště a „stará“ bouda ještě stála na 
svém místě. v následujících deseti letech zde 
Spojené osady Alberta žádnou aktivitu nevyvíjely.

Po revoluci se tradice potlachů na tomto 
místě obnovila. mezitím však zanikla chata na 
původním místě. v roce 1991, když se trampové 
do Kachního údolí vrátili, zařídili si nový kemp 

směrem proti proudu potoka od potlachové louky. 
na potlachové louce probíhalo paralelně s kaž-
doročními potlachy Spojených osad Alberta také 
zimní stanování v „týpíčkách“. mladší generace, 
některé už dospělé děti trampů, se stylizovaly 
do euroindiánů a začaly pořádat vlastní akce. 

Po roce 2008 tradice potlachů na těchto 
místech končí a přesouvá se na jiná místa 
(žínkovy, Prádlo). Pokračují zde však aktivity 
vzpomínkového charakteru. v roce 2009 tram-
pové z Alberty v blízkosti nového kempu zalo-
žili pietní místo, kde jsou situovány pomníky 
— kameny se jmény kamarádů, kteří zemřeli. 
v roce 2011 je zde pomníků už šest. do 
budoucna plánují Alberťáci zřídit pomník kaž-
dému osadníkovi Alberty, který již nežije. na 
základě tohoto pietního místa se v lednu 2011 
uskutečnila první vzpomínková vycházka.

 pidA: Vzpomínková vycházka je v pátek, je tam 
sraz a v sobotu se jde do Pavlovic na boudu. 

 ALenA: V pátek je to jenom pro ty votužilý, aby tam 
mohli spát. 

 dĚdek: Tam jako ten kamarád hodně rád jezdil  
a tuto pořádá jeho syn, kterej taky jezdil  
s Albertou. A ten jeho táta jezdil taky  
s Albertou.

Táboriste Potlachoviste Kachní údolí u Milíkova

 1 starý kemp v údolí otročínského  
potoka u milíkova

 2 na potlachovišti probíhají soutěže

 3 vlajky trampských osad pořádajících 
potlachy v tzv. Kachním údolí od 
první poloviny 70. let

 4 Kamarádi spojených osad alberta

 5 zvadla na potlachy v Kachním údolí  
u milíkova

 6 bouda na starém kempu

 7 obnovená tradice potlachů v údolí  
u milíkova

 8 První pomníčky kamarádům ze spoje-
ných osad alberta

  zdroj: osobní archivy trampů Tygřice, 
budulínka, Křesťana, Pidy, svatoše a 
vykuka
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TRAMPING  
V západních  
cechách

Tramping jako jeden z proudů širšího hnutí 
„návratu k přírodě“ zanechává stopy v přírod-
ním prostředí, čímž vytváří nesmazatelnou 
vrstvu české kulturní krajiny. Trampové svými 
aktivitami a skrze své sdílené představy udělují 
místům specifické významy. Tato výstava se 
snaží ukázat, jak tramping nejen materiálně, 
ale i symbolicky prorůstá krajinou.

DALŠÍ PANELY v krAjiNě

1 Příběh TramPingu - Kladruby 
gps: 49°43’17.7”n 12°59’58.1”E 
  49.721590, 12.999474

2 Proměna Krajiny  
v TramPsKé mísTo - milíkov 
gps: 49°45’20.4”n 12°56’48.3”E 
  49.755656, 12.946740

3 PoTlach - strahov 
gps: 49°51’14.4”n 12°58’54.1”E 
  49.853993, 12.981707

4 TramPsKé PomníKy  
a PosváTná mísTa - gutštejn 
gps: 49°51’05.2”n 13°00’53.9”E 
  49.851439, 13.014963

Další zDroje

na www.antropologie.org/tramping naleznete:
 » katalog TramPové v záPadních čEchách
 » dokumentární film nEKoPEjTE do nás, 
jEšTě nEjsmE mrTví

 » filmový záznam zE živoTa osady
 » audiodokument TaK jaKo Kdysi vlajKa 
vzhůru lETí

    

Pamet v krajine  
/ Krajina v pameti

děkujeme všem trampům, kteří se podíleli na 
shromáždění fotografií, dobových dokumentů 
i informací a kteří vystupují v audiovizuálních 
materiálech doprovázejících výstavu. 

výstavu “Krajina v paměti / Paměť v krajině 
- Tramping v západních čechách” vytvořila 
Katedra antropologie Filozofické fakulty zá-
padočeské univerzity v Plzni v rámci projektu 
“sídelní a krajinný prostor jako odraz kulturní-
ho dědictví a paměti národa”, podporovaného 
ministerstvem kultury české republiky v rámci 
Programu aplikovaného výzkumu a vývoje ná-
rodní a kulturní identity (naKi), v roce 2014.

Trampské hnutí se vyznačuje celou řadou kolektivně 
praktikovaných rituálů. jedním z nejvýznamnějších je 
potlach. jde o výroční slavnost určité trampské osady 
(To), na počest jejího založení, kam bývají pozváni kama-
rádi čili trampové ze spřátelených osad i trampové samo-
táři. Tímto výročním rituálem, při kterém se schází širší 
společenství než jen trampská osada, se posilují soci-
ální vztahy mezi trampy a sociální soudržnost hnutí.

 jde o rituál s pozitivním nábojem — lidé oslavují, 
baví se, je spojován se silnou emocionalitou a povzne-
senou náladou, obsahuje v sobě i prvky tabu, posvát-
nosti, oběti a nedotknutelnosti. Pravidla a struktura jsou 
jasně dány, jsou považovány za nepsanou tradici, kte-
rou každý “správný” tramp akceptuje a řídí se jí.

GuveRnÉR: Vod potlachu do potlachu byl ten rok trampskej.

 pidA: Potlach, to je vlastně výročí, slavnost. Jako událost, pro-
stě se sejít s tou osadou, podpořit ji a tak, takže to je 
takový jiný než normálně.

Príprava  
potlachu

Přípravná fáze potlachu prakticky začíná v okamžiku, když 
skončí potlach předcházející. celoročně se pracuje na výrobě 
placek a camradel. TO, která pořádá potlach cca pro 250 
trampů, připravuje 40 ks placek jako odměny za soutěže 
a 250 ks camradel, menších dřevěných upomínek z potlachu, 
které dostane každý kamarád, který se potlachu účastní. Před 
konáním potlachu se zajišťuje oficiální povolení od obce nebo 
probíhá domluva s majitelem pozemku, na kterém se potlach 
koná. vyrábějí se zvadla, která se distribuují kamarádům.

 minimálně týden před potlachem se o víkendu 
připravuje místo konání, jde o louku, tzv. potla-
choviště. nejdůležitější částí je příprava ohniště 
a dřeva na hranici. významnou roli zde hraje les-
ník nebo člověk, ktetrý zajišťuje přístup ke dřevu.

GuveRnÉR: No, camradla a placky se dělaj přes zimu. Ale 
vlastní hranice, kříž, fagule a tadydle ty věci až na 
místě. Ve čtvrtek se šlo na dřevo. V pátek se stavěla, 
ale nesměla se vycpat, protože nám ji vobčas někdo 
zapálil. Takže se plnila až v sobotu. A nebo v pátek, ale 
už tam byla hlídka. Už to nebylo vopuštěný, aby tam 
někdo neškrtl.

BoBinA: Lesník nám řek, co si můžem vzít (dřevo), a něco sme 
někdy i zaplatili. Pozvali sme ho (hajného) dycky večer 
na voheň.

Souteze

v průběhu sobotního dne, kdy se na místo konání sjíždějí 
účastníci potlachu, probíhají tzv. odpolední soutěže. čle-
nové pořádající osady mají připraveny žertovné doved-
nostní soutěže pro muže, ženy a děti (hod kamenem, seke-
rou, nožem, válení pivních sudů, skákání v pytli, kohoutí 
zápasy, býčí sedlo aj.). Porota zaznamenává výsledky jed-
notlivých účastníků a při večerním ohni probíhá vyhlá-
šení a obdarování výherců. v minulosti byly před zru-
šením pracovních sobot sportovní potlachové soutěže 
pořádány až po slavnostním ohni v neděli dopoledne.

Potlachovy oheN

středem pozornosti aktérů potlachu je připravená hranice 
ze dřeva, obehnaná kruhem z kamenů (samotné ohniště), 
kolem kterého je ještě jeden větší kruh z kamenů (šerifský 
kruh). Poslední vnější kruh tvoří trampové, kteří na potlach 
přijeli — členové pořádající osady a pozvaní kamarádi, kteří 
při zapalování hranice mlčky stojí a soustředí se na to, co 
se děje okolo ohně. Šerif a jeho osadníci zaujímají v rámci 
kruhu výhradní místo u vlajky osady, která je připravena na 
stožáru. v blízkosti šerifa a osadníků jsou také muzikanti. 

 do tohoto kruhu trampů a posléze do symbolického 
šerifského kruhu vstupují čtyři zapalovači ohně s fagu-
lemi. obcházejí hranici, každý z jedné světové strany 
přikládá louč mezi polena hranice, zapalují výroční 
oheň a jeden po druhém pronášejí zapalovací formuli 
(např: 1. „zapaluji“, 2. „oheň“, 3. „ve jménu“, 4. „kama-
rádství“.). jakmile se oheň rozhoří, odstupují čelem 
k ohni za šerifský kruh a zde zůstávají během celé cere-
monie. zapalovači přinášejí oheň z pracovního ohniště, 
které je umístěno mimo nebo na okraji potlachoviště.

 hranice se zapaluje, kapela začíná hrát trampskou 
hymnu „vlajka vzhůru letí“ a vlajka pořádající osady je vyta-
hována vzhůru na stožár. Trampové zpívají hymnu, někteří 
se drží pravou rukou za srdce. Když dohraje hymna, slovo 
si bere šerif. vítá kamarády na potlachu a vyzývá ke vzpo-
mínce na kamarády, kteří se už potlachu zúčastnit nemo-
hou. jeden osadník přichází k šerifskému kruhu, na hranici 
vhazuje věnec nebo kytici za zemřelé v předešlém „tramp-
ském roce“ (od potlachu do potlachu) a pokloní se. následuje 
minuta ticha za kamarády. Šerif pak vezme kámen z vněj-
šího kruhu kamenů okolo ohniště a symbolicky tímto kame-
nem zavírá šerifský kruh. do okolí ohniště už pak mohou 

vstoupit jen ohnivci, kteří přikládají na hranici. Šerif ukon-
čuje ceremonii slovy: „Kamarádky a kamarádi, děkuju.“

 Po oficiálním zahájení se trampové začnou pohybo-
vat, usedají, baví se mezi sebou. Pozornost je však stále 
věnovaná šerifovi a pořádající osadě. následují organi-
zační informace, vyhlášení čekatelů na členství v osadě, 
přijímání do osady, vyhlášení založení nové osady, osla-
venců, poděkování za možnost organizace potlachu (např. 
starostovi, lesníkovi). do těchto promluv už často zazní-
vají z řad kamarádů různé hlášky, komentáře, výkřiky. 
vyhlašují se výsledky odpoledních soutěží, vítězové zís-
kají placku. gratulace probíhá podáním ruky a zalomením 
palce, v případě žen i polibkem, hromadně se křičí: „umí!“ 

 následují večerní soutěže a jejich vyhlášení. Večerní 
soutěže se většinou skládají ze sólozpěvu, vícezpěvu, vese-
lého vyprávění a někdy i skládání básniček. Tak jako u sou-
těží odpoledních je vše doprovázeno neustálými průpo-
vídkami, popichováním a škádlením. zásadní je zde role 
moderátora, který provází a organizačně koordinuje prů-
běh soutěží. Po vyhlášení výsledků všech soutěžích a roz-
dání placek se otvírá šerifský kruh. Šerif pořádající osady 
vezme jeden kámen ze symbolického kruhu okolo hranice, 
odhodí jej mimo kruh a vyhlásí: „otevírám šerifský kruh.“ 
Tím oficiálně zahájí volnou zábavu. Pokračuje se v konver-
zaci ve skupinách, zpívání, hraní, popíjení, které kontinu-
álně probíhá už od zapálení ohně a trvá dlouho do noci.

GuveRnÉR: Kapela, banja, kytary a už to jede, soudek píchlej.

Zakoncení  
potlachu

druhý den dopoledne spouští pořádající osada osadní 
vlajku, už méně oficiálně. opět se zpívá hymna „vlajka 
vzhůru letí“, stojí se okolo kruhu ohniště, tentokrát již 
jen s vypáleným popelem. Tento akt má komornější cha-
rakter vzhledem k tomu, že počet účastníků večer-
ního zapalování potlachového ohně je obvykle vyšší než 
u dopoledního spouštění vlajky. Když je vlajka dole, rea-
gují kamarádi a děkují pořádající osadě výkřikem, např. 
„alberta umí!“. následuje poděkování šerifa kamará-
dům, kteří vydrželi až do konce. „Kamarádi, ahoj!“ 

 balí se, uklízí, odjíždějí auta, stany řídnou. Po ofi-
ciálním zakončení potlachu zahajuje pořádající TO úkli-
dové práce po potlachu (vyčištění ohniště, navrácení drnů 
na místo, kde bylo ohniště, a jejich zavlažení, odvoz veš-
kerého materiálu a odpadků), které trvají do večera. 

dĚdek: Tak se to neměnilo, prostě ty tradice trampský tam 
byly dycky. Tudlecto se neměnilo, místo se měnilo, my 
sme taky zestárli. Psaný to není, je to tak nějak vžitý, 
jak to má bejt, jak to má prostě fungovat. Jak má bejt 
voheň a tuty věci vokolo, co se má dodržovat, nemá 
dodržovat. Potlachy jsou stejný, akorát kdysi byl člověk 
mladší, teď už je drobíček starší. My sme jezdili po celý 
republice, ale ty potlachy, ta náplň je stejná. Sou party, 
co to dodržujou.

POTLACH

 1 Placky, odměny za soutěže

 2 žádost o povolení k pořádání potlachu

 3 Potlachoviště je připraveno k slavnostní-
mu zapálení ohně, údolí u milíkova,  
spojené osady alberta r.2000

 4, 5 soutěže na potlachu

 6 osadníci To šedý bobr, domovská osada 
na mlýně u strahova

 7 zapalování výročního ohně fagulemi,  
vnější kruh okolo ohniště je šerifský 
kruh

 8 „neděle ráno, poslední kapičky piva.“  
některé osady vyhlašují na potlachu 
prohibici, ale běžnější je, že se během 
potlachu alkohol pije.

 9 výroční oheň na potlachu v tzv. Kachním 
údolí u milíkova

  zdroj: osobní archivy trampů Tygřice,  
budulínka, Pidy a svatoše
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děkujeme všem trampům, kteří se podíleli na 
shromáždění fotografií, dobových dokumentů 
i informací a kteří vystupují v audiovizuálních 
materiálech doprovázejících výstavu. 

výstavu “Krajina v paměti / Paměť v krajině 
- Tramping v západních čechách” vytvořila 
Katedra antropologie Filozofické fakulty zá-
padočeské univerzity v Plzni v rámci projektu 
“sídelní a krajinný prostor jako odraz kulturní-
ho dědictví a paměti národa”, podporovaného 
ministerstvem kultury české republiky v rámci 
Programu aplikovaného výzkumu a vývoje ná-
rodní a kulturní identity (naKi), v roce 2014.

Tramping, který je obvykle vymezován jako “volné táboření 
v přírodě“, neznamená jen vandry a jednorázové návštěvy 
přírody. nedílnou součástí trampingu je vytvoření a udr-
žování vztahu ke konkrétnímu místu, které je přivlastněno 
určitým společenstvím — trampskou osadou (To). místa, 
která trampové využívají ke svým aktivitám v přírodě, 
jsou obvykle prostorově členěna na tři části: kemp, potla-
choviště a pietní místo. Pietní místo nemusí být přítomno 
ve všech lokalitách, kam trampové jezdí a kde se zdržují. 
v západních čechách však taková místa existují, například 
v údolí u milíkova, v údolí u Kladrub, pod zříceninou gut-
štejn, na slonovci v brdech, v Zeleném údolí u manětína.

na pietních místech se zřizují pomníky zemřelým 
kamarádům, kteří sem jako trampové rádi jezdili. vět-
šinou jsou tato místa součástí domovského kempu To, 
které byl zemřelý kamarád členem. místa, kde jsou tram-
pské pomníky zřizovány, se v mnoha ohledech navzá-
jem podobají, jako se podobají i celá trampská místa, 
v nichž se pomníky nalézají. nejčastěji se jedná o oblast 
v údolí, kterým protéká říčka či potok. Trampský kemp 
bývá v blízkosti potoka. Pomníky bývají zřizovány o něco 
dál na úpatí strání, kopců, ale v blízkosti kempu.

snaha o umístění a orientaci pomníků tak, aby posky-
tovaly výhled a „bylo na co koukat“, je patrná ve vět-
šině lokalit. Tramp z gutštejna např. hovoří o výhledu na 
věž hradu, osada Alberta umístila pomníky tak, aby od 
nich bylo vidět na kemp. Pietní místa u Kladrub a na slo-
novci zase využívají charakteru prostoru s významnými 
přírodními prvky, převážně kamenů a skal. Trampové ze 

Stříbrských osad umístili pamětní desku na velký bal-
van v blízkosti ohniště a v brdech je využita členitá 
skála orientovaná směrem k nedalekému kempu.

MÉĎA: No, tak tam má výhled nahoru na věž. A má to tady 
pěkný, holka.

Prostorová blízkost pomníků ke kempu zpřítomňuje 
vzpomínku na kamarády jakožto členy osady. Osada je 
tak svázána s místem skrze pomníky, které jsou materi-
ální manifestací vzpomínek na kamarády. vazba k piet-
nímu místu, resp. k celkovému místu, kde jsou pomníky 
umístěny, trvá i v období, kdy zde nejsou pořádány jiné 
trampské aktivity. na takto označené místo se mohou 
členové To vracet, protože zde mají vytvořeno posvátné 
místo, které je zakotveno v jejich kolektivní paměti. 

vytvořená pietní místa určují charakter přírod-
ního prostoru. v rámci kolektivní paměti trampů zís-
kává tábořiště obsahující pietní místo nový význam.  

Zakládání  
posvátnych míst

skupinově sdílené umisťování vzpomínek na kon-
krétní zesnulé kamarády na místo, které v životě zemře-
lých a jejich společníků mělo nějaký význam, funguje 
jako retrospektivní naplnění identity trampské osady 
a pomáhá udržovat a rozvíjet sdílenou identitu. 

dĚdek: To je takový vzpomínkový pietní místo jenom pro nás, 
co sme tam jezdili, jako do toho údolí. Protože tam jez-
dili tuty dvá kluci vod začátku, co tam vlastně Alberta 
začala jezdit. Kam strašně rád jezdil nebo tudlecto. Aby 
tam ten kluk byl. To sou takový ty horší vzpomínky, 
a bohužel poslední dobou je jich čím dál tím víc.

Poetika takto pojatého posledního odpočinku člověka je 
založena na romantickém vztahu k přírodě, akcentuje klid 
lesního prostředí a uklidňující pocit spojení ostatků s živou 
přírodou. Tato alternativa ke klasickým hřbitovům předsta-
vuje také volnější způsob projevů pozůstalých ve vztahu 
k pietním místům. od konformního vážného projevu smutku, 
který se projevuje na klasických hřbitovech, se v případě 
lesních hřbitovů projev smutku posunuje směrem k vol-
nějšímu meditativnímu způsobu uctívání památky zesnu-
lých. vzpomínání na zesnulého může probíhat např. pros-
tým posezením pod stromem nebo procházkou po lese.

dĚdek: Někdy si tam brnknem na kytaru, zapálíme svíčky, 
vzpomeneme na něj. Je to takový živý, takovej kluk, 
kterej měl rád život, srandu. Vopravdu živel, ten by 
nás nerad viděl, abysme tam nad ním slzeli. Viď, Jirko, 
Jardo? Ale je to taková ta vzpomínka na něj. Že se zase 
do toho údolí podíváme.

MÉĎA: To bylo její přání. To bylo její poslední přání. My sme 
sem jezdili leta, tak to bylo její přání. Teď už mám 
vlastně povinnost sem jezdit, protože tam mám man-
želku. Tak to už je povinnost. A nemám touhu někam 
jinam, už sem toho projel moc..

Vzpomínání,  
utuzování,  
privlastNování

na trampské kamarády se vzpomíná i pří potlachu, 
výroční slavnosti na počest založení trampské osady. 
vhazují se věnce do výročního ohně a drží se minuta 
ticha za kamarády, kteří „odešli na věčný vandr“. Proná-
šejí se jejich trampská jména a projevuje se jim úcta. Po 
tomto aktu je hodnota potlachového ohně jako posvát-
ného chráněna tabu překročení šerifského kruhu.

BoBinA: No, to se jako na každým potlachu dělá, že vždycky 
vzpomínka taková na kamarády, hází se věnečky do 
vohně nebo tak. Někde se říkají i jména při tom. Dycky 
šerif to vyhlásí a teď se z toho davu vozývaj jednotlivý 
jména, jo, na ty lidi se vzpomíná.

GuveRnÉR: Jenom věnec na voheň s tím, že se řeklo, za koho 
v tom roce. Už ne z předešlýho roku, že tenkrát, letos. 
Vod potlachu, takhle, aby se neřeklo letos vod prvního 
do posledního. Ale vod potlachu do potlachu byl ten 
rok trampskej.

další z aktivit, spojených tentokrát již se samot-
nými pomníky, představují vzpomínkové vycházky/
pochody, při kterých se trampové vracejí na pietní 
místa, zapalují se svíčky, pokládají předměty, kvě-
tiny. stylizace odpovídá trampské estetice (symbo-
lické hraničky z dříví, užívání přírodních materiálů…).

dĚdek: No, teďko zrovna na druhej rok v lednu tam budeme 
mít takovou vzpomínku. Že tam kluci, teda ty mladý, 
který ještě mají rádi zimu, tak že tam přespí z pátku na 
sobotu a v jedenáct že půjdou tam vodsud do Pavlo-
vic. Tak já se tam taky jedu podívat v sobotu. Dám si 
tam s něma kafe. Tam jako ten kamarád hodně rád jez-
dil a tuto pořádá jako jeho syn, kterej jezdil s Albertou 
taky. A ten jeho táta jezdil taky s Albertou.

MÉĎA: Sem jezdí dobrý lidi. Právě já, když sem tady pohřbil 
Jarku, ne, tak sem měl takový obavy. Že to někdo zničí, 
ten hrobeček. Ale spíš naopak. To každý, kdo přijde, tak 
tam položí svíčku, tu hraničku tam někdo udělal. Ten 
věneček na to tam taky někdo dal. Takže to je paráda. 
Měl sem strach z toho, ale sou tady dobrý lidi.

stěžejní je v případě trampingu vztah k zemře-
lému jako vzpomínka přeživších kamarádů, partnerů, 
která udržuje společnou identitu trampských osad, pří-
padně ztotožnění se jedince s trampingem jako ideo-
logií založenou na pozitivním vztahu k přírodě. 

Tramping definovaný jakožto volnočasová akti-
vita se může jevit jako něco přechodného, co lze opus-
tit, vyměnit, tak jako přesedláme z jednoho sportu na 
druhý. nicméně ve chvíli, kdy se kamarádům začnou sta-
vět pomníky a trampové si začnou přát být posmrtně 
spojeni s lesem, přírodou, svým kempem, lze tram-
ping nazírat jako soubor hluboce zakořeněných hodnot 
v životním postoji jednotlivců, kteří trampingem žijí. 

TRAMPSKÉ POMNÍKY 
A POSVÁTNÁ MÍSTA

  

 1 vzpomínka trampa médi na majorku

 2 vzpomínkové místo na zemřelé kamarády,  
tzv. zelené údolí u manětína

 3 Pietní místo pod hradem gutštejn

 4 Pomníčky v Kachním údolí u milíkova

 5 vzpomínkové placky a cedulky na kamarády, 
symbolický trampský hřbitov v brdech

 6 Pamětní deska zakládání stříbrských trampských 
osad a vzpomínkové místo na kamaráda, kemp 
u Kladrub

 7 symbolický trampský hřbitov na slonovci v brdech

 8 dobové fotografie z trampování pod hradem gutštejn

  zdroj: osobní archivy trampů bobiny a Pidy
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