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A B S T R A K T : A B S T R A C T :

Tramping má velmi dlouhou (byť proměnlivou) historii a pevně ukotvenou 
pozici mezi českými subkulturami. Zároveň je toto téma stále přitažlivější 
pro badatele. Jednou z definičních praktik, které tramping provází, je pobyt 
a přespávání v přírodě. Tato činnost probíhá v trampingu ve dvou polohách. 
První je trávení času na trampské osadě, druhou pak volné táboření v lese. 
Obě polohy jsou dodnes velmi oblíbené a mezi trampy vyhledávané. Zároveň 
tvoří jeden z pilířů samotné trampské subkultury. Pro výzkum v trampingu 
je nezbytností se s těmito dvěma polohami setkat. Úlohou tohoto příspěv-
ku není definovat co je to tramping, nýbrž přiblížit obecné kontury proble-
matiky antropologického výzkumu v oblasti trampingu, možná související 
úskalí, která provází badatele i samotné trampy, a také současnou podobu 
trampských osad a kempů. Zároveň také poukázat na praktické skutečnos-
ti spojené s terénním výzkumem tohoto fenoménu a zamyslet se nad tím, 
jaký dopad může pro trampskou kulturu přinášet jeho současná popularita 
a jakým nástrahám mohou čelit výzkumníci při výzkumech. Příspěvek 
vychází z reflexe mých zkušeností v oblasti českého trampingu, a především 
z terénního výzkumu, který jsem na toto téma prováděla. 

Czech Tramping has a very long, although variable, history, and a firmly 
stabilized position among the Czech subcultures. At the same time, Czech 
Tramping as a subject is becoming increasingly attractive, especially to 
researchers and the academic field in general. One of the practical activ-
ities involved in tramping is staying and sleeping in nature out of town. 
All of these activities take place in tramping in two positions. The first is 
spending time in a Tramp settlement, and the second is free camping in the 
woods. Both positions are nowadays very popular and sought after among 
the Tramps. They also form one of the pillars of the Tramp subculture it-
self. In order to perform field research on Tramping, it is necessary to know 
and understand these two positions. The purpose of this article is not to de-
fine what Tramping is, but to present the general outlines of the problem of 
anthropological field research of Tramping, possible related risks that face 
researchers and Tramps themselves, and also the current form of Tramp 
settlements and camps. Next to that, the article points out the practical 
facts associated with field research of this phenomenon, the impact that 
its current popularity may have on the Tramps culture, and the issues that 
researchers may face up in research. The contribution is based on a reflec-
tion of my experience with the Czech tramping as well as my own fieldwork. 
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„Je zvláštní, jak les mluví. Člověk by řekl, že v lese nalez-
ne ticho, ale opak je pravdou. Lesy jsou plné zvuků, hovorů, 
bzučení, cvrkotu, ševelení a různých dalších „hluků“. Zra-
kem sleduji okolí a po chvíli odhodlaně povoluji zip spacá-
ku. Ranní chlad mě studí na nohou. Je srpen. Projdu se po 
okolí a posbírám suché větve na rozdělání ohně. V prvních 
plamenech se svět rozzáří. Nabírám vodu z nedaleké stu-
dánky a na ohni připravuji čaj. Sedím, hřeji se a čekám, 

až skrz špičky stromů prosvítí první sluneční paprsky. Dí-
vám se kolem. Jak snadno se člověk stane součástí lesa. 
Trampské srdce skáče radostí nad tím vším kolem. Těším 
se. Těším se, až si za moment vše zabalím a zase vyrazím 
o kus dál. Těším se, až uprostřed lesa potkám podobné lidi, 
pozdravíme se, zalomíme palce a povíme si co a jak.“

Zápis z cancáku březen 2020
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PROČ VLASTNĚ ZKOUMAT TRAM-
PING?

Tato studie navazuje na můj terénní výz- 
kum, který se věnoval povaze a každodennosti 
současného trampingu v osadách a kempech 
(Jozová 2018). Vzájemná komparace vybraných 
trampských prvků potvrdila mou předem sta-
novenou hypotézu o situaci v současné tramp-
ské subkultuře. Z tohoto předpokladu následně 
vyplynulo, že ačkoli se cesty trampských osad 
a volného táboření od sebe rozchází, myšlenka 
trampingu jako subkulturního živého organis-
mu je stále přítomna a téměř jednotná. Vybra-
nou oblastí pro můj výzkum se stala severový-
chodní část brdské vrchoviny, zvaná Hřebeny 
a osada SKOT v oblasti bývalých Svatojánských 
proudů. Brdy patří mezi trampy vyhledávanou 
oblast a stále si dokážou zachovat určitou výji-
mečnost a výsadní postavení mezi trampskými 
lokalitami. Možná je to díky geografické polo-
ze, která je pro tradiční divoký tramping velmi 
dobře uzpůsobena. Dalším důvodem může být 
relativně dlouhá a rozsáhlá historie brdského 
trampingu, která přetrvává až do dnešního ob-
dobí. S tím je spojené i rozšířené povědomí po-
myslného „brdství“, nepsaného statusu, kterým 
se brdští trampové vyznačují. Ne nadarmo se 
říká, že „Brdy jsou další světadíl“. Osada SKOT 
sousedí se známější osadou Ztracená naděje 
v povodí řeky Vltavy a její vznik je datován do 
30. let 20. století (Hurikán 1940: 40, Maršálek 
2015: 67, Jozová 2017: 156). Ačkoli jde osadní 
život s duchem moderní doby, dokázala si za-
chovat svůj původní trampský charakter. Na-
jdeme zde šerifa, osadní kroniku, osadní vlajku 
a domovenku. Osada pořádá sportovní a jiná 
setkání, včetně potlachů apod. Také má svou 
klubovnu a základnu, kterou je známá tramp-
ská hospoda U Taterů (www.osadaskot.cz). 

Divoké táboření je od počátku součástí tram-
pingu. Dalo by se také definovat jako pomyslný 
prazáklad samotného trampování, neboť „jež-
děním ven“ to celé začalo. Z přechodných tábo-
řišť rozesetých převážně v oblasti našich vel-
kých řek se postupně začala vytvářet tábořiště 
stálá, která dala vzniknout pozdějším jednodu-
chým stavbám, chatám a osadám. Se vznikem 
osadního trampování vznikla i cesta, která se 
postupem doby znatelně odchylovala od pů-
vodní trampské činnosti, tedy divokého tábo-
ření v lese. Dnešní trampské osady, zejména ty, 
které jsou umístěny v povodí našich známých 
řek, se pomalou transformací přetvořily do 
moderní podoby trampských chatových osad. 
Řada z nich je pečlivě ukotvená v katastrech 
nemovitostí svými majiteli a začlenila se jako 
pevná součást místní samosprávy. K chatám se 
již nemusí trampové dopravovat po vodě nebo 
pěšky, v řadě případů se dopravíte autem přímo 

ke své chatě, která běžně disponuje přívodem 
elektřiny, plynovou přípojkou, přípojkou vody 
a případně i jímkou na odpad. Celkem lehce je 
možné zachytit i signál pro mobilní telefony, 
takže svůj víkend mohou trampové trávit nejen 
kontaktem s okolní přírodou, ale také být neu- 
stále „připojeni“ k internetu. Cesty trampské 
kultury se v této souvislosti začínají rozcházet, 
ale není důvod se domnívat, že v osadách uti-
chl trampský duch. Některé z osad se sice více 
podobají spíše chatovým zástavbám, mnohdy 
doplněných o moderní vily nebo velké zdě-
né domy, ale zůstává ještě stále hodně osad 
a míst věrných svému původnímu záměru, které 
i přes notnou dávku modernizace dokáží udržet 
trampské prvky kultury v jejich živoucí podobě 
a každodennosti. Toto promíchávání trampů 
s chataři není pouze trendem současné doby, 
ale spíš plynulým procesem probíhajícím již 
od 30. let 20. století (Pohunek 2011: 68, Kašák 
2009: 11, Jozová 2017: 151). 

V mém výzkumu jsem tento trend nastínila 
a z výsledné komparace byly tyto rozdíly mezi 
osadním životem a divokým tábořením patr-
né. Co však bylo pro mě velmi zajímavé, byla 
skutečnost, že v osadě, která se stala místem 
mého terénního výzkumu, se i přes značnou 
modernizaci dokázaly některé prvky tradič-
ní trampské subkultury udržet, a dokonce se 
i nadále rozvíjí. Zvláštností v tomto případě 
je, že k tomu, aby se udržela nit této subkul-
tury stále živá, je potřeba předávání těchto 
prvků přímou interakcí, nejlépe pak ústní 
formou a nápodobou. V momentě, kdy tato 

posloupnost z jakéhokoli důvodu selhává, 
může dojít k utlumení zájmu a postupnému 
opomíjení a zanedbávání některých tramp-
ských aktivit, což následně může vést ke změ-
ně charakteru těchto činností1 a z trampa se 
stává „obyčejný“ chalupář. Tento trend ovšem 
není neznámou. Už Bob Hurikán, autor jedné 
z prvních publikací o trampingu, zmiňuje ve 
své knize Historie trampingu (Hurikán 1940) 
odklon a trochu jiný směr cest osadníků a di-
vokých stanařů a táborníků, který obě skupiny 
dotčených pochopitelně mohou vnímat (Huri-
kán 1940: 218). Toto odlišné vnímání trampin-
gu je mezi touto subkulturou poměrně živým 
trendem i v dnešní době. Internetové sociální 
sítě jako např. Facebook jsou plné rozmanitých 
skupin s trampskou tématikou. Zdánlivá ano-
nymita těchto sociálních sítí pak ukazuje ote-
vřenost a celkovou rozporuplnost trampských 
názorů na to či ono dané téma a obrovskou 
nejednotnost v některých oblastech. Témata 
jako výbava, slang, vaření, doprava, trampská 
činnost jsou mnohdy oceňovány nejen v klad-
ném a pochvalném duchu, ale také bývají ter-
čem celkem ostré kritiky ze stran jednotlivců. 
Pochopitelně největší diskuze probíhá okolo 
tématu zveřejňování polohy trampských míst 
a kempů. Toto téma je velmi populární – zejmé-
na v poslední době, kdy došlo v návaznosti na 
uveřejnění několika dosud tajných kempů k je-
jich identifikaci „netrampy“ a následnému zni-
čení, likvidaci nebo nahlášení jako černé stav-
by. Složité a dlouhé diskuze pak poukazují na 
rozporuplnost a mnohoznačnost celé trampské 

Cancák z roku 1967. © Markéta Jozová, 2020.

1 Např. potlachů, výzdoby chat, tradičních trampských událostí, sportovních utkání mezi osadami, setkávání se v pravidelných časech a místech a také „ježdění ven“.
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subkultury a jsou dalším zajímavým tématem 
pro badatelský výzkum Nutno podotknout, že 
mnoho trampů důsledně varuje před zveřejně-
ním takových informací v rámci zachování po-
spolitosti a integrity celé subkultury, ale zdá se, 
že někdy touha prezentovat se na sociální síti 
je větším lákadlem než pomyšlení na následky, 
které tato činnost může způsobit. 

Tato skutečnost a její následky přivádí i do 
sporné situace i mě samotnou v rámci mých 
výzkumů v trampských oblastech a této prá-
ce. Skutečnost zveřejnění polohy a místa, této 
mentální mapy prostoru, je však i pro mě pro-
stor na hranici badatelské etiky a budu se s ním 
muset určitě nějak vyrovnat.

PROBLÉMY TERÉNNÍHO VÝZKU-
MU V TRAMPINGU

Mé bádání v oblasti trampingu probíhal 
metodou etnografického výzkumu. Jednalo se 
o výzkum kvalitativní, který probíhal z větší 
části v terénu, a jeho přirozenou součástí bylo 
pozorování. Původní snaha byla o zúčastněné 
pozorování, ale praktická zkušenost z terénu 
a flexibilita spojená s momentálními situacemi 
nakonec vykrystalizovala v badatelsky přijatel-
né téměř zúčastněné pozorování. Teorie terén-
ního výzkumu definuje zúčastněné pozorování 
jako metodu získání informací s velmi osobním 

přístupem. Původní záměr byl tuto metodu 
pojmout jako součást dlouhodobého pobytu ve 
sledované kultuře, což v tomto případě nebylo 
proveditelné. Tato podmínka byla preferovaná 
zejména s cílem „prožít“ se svou sledovanou 
skupinou celý roční cyklus, ve kterém může 
antropolog sledovat každodenní realitu v při-
rozeném prostředí (Budilová 2015: 11). Tuto 
podmínku jsem v zásadě splnila, ačkoli mé se-
tkávání s mou preferovanou skupinou neprobí-
halo nepřetržitě, ale v kontextu pohybu samot-
ných jejích aktérů, tedy zejména o víkendech. 
Mnohdy jsem se jako badatel výzkumník stala 
součástí otevřených diskuzí ohledně trampin-
gu, kdy má původní otázka zcela zanikla nebo 
v kontextu odpovědí najednou ztratila svou 
původní myšlenku. Jindy jsem ze své pozice 
„aktivního trampa“ byla přítomna situacím, 
ve kterých se odpovědi na mé otázky kladené 
v jiném čase a jiné situaci objevily zcela neče-
kaně a byly formulovány v jasných a logických 
kontextech. A právě tyto situace jsou pro an-
tropologa provádějícího terénní výzkum ales-
poň částečně formou − zúčastněné pozorování, 
neocenitelnou zkušeností (Wickham-Crowley 
2000: 11, Budilová 2015: 14). S těmito proble-
matickými situacemi jsem se také jako antro-
polog musela vypořádat a snažit se stanovit 
určitou hranici výzkumu a svého působení 

v terénu. Velmi osvědčeným pomocníkem mi 
v těchto situacích byl terénní deník. 

REFLEXE DOKUMENTACE DAT 
Zápisky z terénního deníku byly po návratu 

z terénu pečlivě přepisovány a formulovány do 
koherentních textů, ze kterých jsem následně 
vycházela při tvorbě konkrétních badatelských 
výstupů. Terénní deník (v podobě ručních zápi-
sů) se mi také osvědčil v daleko větší míře než 
používání nahrávacího zařízení (diktafon nebo 
mobilní telefon). Ačkoli řada kolegů preferuje 
právě záznam pomocí nahrávek, při výzkumu 
jsem se setkala v několika případech až sko-
ro nedůvěřivými pohledy ze stran oslovených 
respondentů, při otázce, zda si mohu naše 
povídání nahrát. Druhým důvodem, proč tato 
média nerada využívám, je jejich komplikova-
ná technologie a životnost. V terénu nemáte 
vždy možnost nabití baterií, a pokud se baterie 
vybije, zařízení pak ztratí funkčnost. Kompli-
kací pak bývá i samotné spuštění. Než si vše 
správně nastavíte pro spuštění, můžete propá-
snout moment přirozené a plynulé skutečnos-
ti. Ruční zápis je v tomto ohledu jednodušší. 
Nevýhodou ručně psaných záznamů pak může 
být samotná interpretace2. Trochu zvláštní roli 
měl v mém výzkumu trampský cancák. Cancák 
slouží v trampské subkultuře jako zápisník, 
deník, blok, do kterého se zapisují vzpomínky 
na vandry, záznamy o událostech, momentky, 
básničky, popisky míst, ale také věnování od ji-
ných trampů. Celkově cancák trochu připomí-
ná „památníčky“, které jsme mívaly jako děti 
(Bittnerová 2011: 23). I já v pozici trampa mám 
svůj popsaný cancák a ve svém výzkumu jsem 
využila i části formulované v tomto médiu. 
Jednalo se zejména o části popisu cesty, kterou 
jsem někdy šla a která sloužila k mé orientaci 
v terénu, případně o zápisy z vandrů minulých, 
které mě inspirovaly pro výzkumné cesty sou-
časného výzkumu.

Samotný výzkum nebyl primárně ohraničen 
konkrétním časovým obdobím, ale převážná 
část práce v terénu probíhala v letních mě-
sících, a zejména o víkendech. Tento fakt byl 
z hlediska časové náročnosti v zásadě výho-
dou. Jako zaměstnanec jsem si nemusela brát 
pro svůj výzkum tak velké množství dovolené 
a mohla jsem tím celkem pohodlně skloubit 
časovou náročnost nejen výzkumu, ale i stu-
dia, se zaměstnáním. Trampové pro své vandry 
většinou volí právě víkendové dny, kdy většina 
z trampů vyjíždí na táboření již v pátek odpo-
ledne po práci a vrací se v neděli odpoledne. 
Vhodné jsou pochopitelně i letní měsíce prázd-
nin, kdy se mezi trampy objevují i studenti 
a více trampských rodin s dětmi. Zvláštnos-
tí v této situaci jsou trampové samotáři nebo 

Práce v terénu. © Markéta Jozová, 2018.

2 Samotný záznam, který byl po návratu z terénu přepsán a formulován, se pak může stát antropologickou interpretací fixovanou informací, ke které je možné se znovu vracet (Geertz 2000: 31).
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trampové, kteří vyhledávají v lesích a na van-
drech spíše ústraní a klid. Tyto typy trampů 
o víkendu v lese potkáte výjimečně. V zásadě 
jezdí na vandry v týdnu, a vybírají záměrně od-
lehlé lokality s minimální návštěvností. Musím 
přiznat, že právě tato skupina trampů má pro 
mě speciální význam a je mi velmi blízká. Pro 
antropologa je získání podobných méně do-
stupných informací velmi cenné. Proto jsem 
ráda, že se mi podařilo získat několik málo 
výpovědí a užitečných dat právě z této skupi-
ny lidí a za tuto zkušenost, která mě obohatila 
nejen jako antropologa, velmi vděčná. Další 
skupinou trampů, která je v dnešní době tro-
chu v menšině, jsou trampové, kteří jezdí celo-
ročně bez ohledu na počasí, roční období nebo 
vzniklou situaci. Bohužel ze zimního období 
jsem získala asi nejméně dat pro celý výzkum. 
Nebylo to ani tak z důvodu mé velké absence 
v zimním čase, ale i tak je poměr možného se-
tkání v zimě menší než v měsících, které jsou 
táboření nakloněné více. Přes zimu jezdí mno-
ho trampů i do srubů nebo do chat, na osady, 
případně se věnují jiným činnostem, např. tzv. 
sezónní trampové. A v této souvislosti stále 
chovám velký obdiv ke skupině brdských Supů, 
kteří údajně neměli zábrany v žádném počasí 
a odcházeli nocovat i v třeskutých mrazivých 
zimách do brdských lesů (Hurikán 1940: 193).

Kromě časové roviny má výzkum v trampin-
gu i další nesnadná úskalí, se kterými se musí 
výzkumník vyrovnat. Asi nejzřejmějším fakto-
rem na první pohled je samotný terén. 

PRÁCE V TERÉNU
Terén je alfa a omega celé antropologické 

výzkumné práce. Troufám si říct, že platí pravi-
dlo, že v terénu vždy něco najdete. Ale je nutné 
vědět, co přesně chcete najít a kde to hledat. 
Pokud provádíte výzkum v současné moderní 
trampské osadě, většinou se do jejího prostoru 
můžete dostat pomocí vlastního vozidla, pří-
padně hromadnou dopravou, která vás doveze 
blízko k vytouženému cíli. V osadních chatách 
naleznete celkem pohodlí, minimálně střechu 
nad hlavou, základní hygienické zařízení, po-
stel a jednoduché zázemí, které nenáročného 
badatele příjemně překvapí. Na vandru v le-
sích při stanování nebo ještě více při divokém 
táboření je situace jiná. Do srdce hvozdů se 
musíte dopravit pěšky, pokud zvolíte automo-
bil, většinou dojedete do nejbližší vesnice, kde 
s trochou štěstí můžete auto nechat. Hromadná 
doprava vás dopraví podobně jako automobil 
do zastávky nejblíže vašemu cíli. Pokud máte 
ve vašem hledáčku kemp, který leží alespoň 
poblíž nějaké turistické cesty, můžete se držet 
turistického značení a dobře trefíte na místo. 
Komplikace mohou nastat v případě kempu, 

který je ukryt mimo dosah turistických tras 
na anonymním neoznačeném místě uprostřed 
lesa. V tom případě se musíte spolehnout na 
mentální mapu, svou vlastní zkušenost a zna-
lost místního terénu, nebo mít s sebou mapu 
s popisem cesty a v lepším případě někoho, kdo 
vás tam dovede. Cestou nemůžete spoléhat na 
stabilitu zpevněné cesty, značky, nebo veřejné 
ukazatele. Můžete očekávat lesní terén, úska-
lí v podobě terénních nerovností a přírodních 
změn. Klasickým příkladem jsou polomy, nebo 
rozvodněné vodní toky. Užitečným nástrojem 
je orientace v terénu. Jako vodítko velmi dob-
ře slouží různé značky a objekty, podle kterých 
se v přírodě dokážeme orientovat a nalézt při-
nejmenším alespoň správný směr cesty. Jako 
pomyslné směrovky slouží právě potoky nebo 
jezírka a jiné vodní plochy, velké, většinou osa-
mocené stromy, skály, skalky, větší nebo různě 
tvarované kameny, znamení, které zde nechá-
vají trampové pro jiné trampy, např. vybudo-
vané studánky, placky na stromech, pomníčky 
apod., případně stavby a objekty lesního hos-
podářství jako jsou seníky, obory, krmelce nebo 
posedy. Je nutné počítat s tím, že vzhled pro-
středí se pochopitelně mění i s ročním obdo-
bím. Paseka nebo část lesa vypadá jednoduše 
jinak na jaře a jinak uprostřed rozkvetlého léta 
a jinak na podzim nebo pokrytá sněhem. S tím 
souvisí i vlastní vybavení, kterým musíte jako 
výzkumník v terénu disponovat. 

VÝSTROJ A TÁBORNICTVÍ  
Pro antropologa, který se rozhodne provádět 

výzkum trampingu, je ideální, pokud absol-
voval pobyt na nějakém letním táboře, ať už 
v dětském věku nebo jako vedoucí v dospělos-
ti. Užitečné základní tábornické znalosti a do-
vednosti z těchto akcí nebo případně z oddílů 
skauta nebo (pro starší generaci) z pionýrských 
skupin jsou mnohdy k nezaplacení. Minimál-
ně pomohou s přípravou vybavení pro práci 
v terénu a vhodnou volbou oblečení, jeho 
množství a dalších nepostradatelných nástro-
jů, které je dobré mít v terénu při sobě. Dodnes 
jsem trochu rozpačitá, když vidím typické vo-
jenské boty typu kanady na nohou trampů, 
kteří šlapou stezkami lesů a asfaltových cest. 
Před časem, kdy jsem začala jezdit na vandry 
já, jsem preferovala vysoké kožené boty, jako 
záruku jistého tradicionalismu. Dnes pokud 
vím, že mě čeká několik kilometrů chůze v te-
rénu, volím jiný typ obuvi. Jistou tradici mezi 
trampy mají také boty typu „keds“3, které dobře 
plní praktickou i symbolickou funkci, zejména 
v letním období. Preferované je i typicky zele-
né trampské oblečení, což je ale otázkou nejen 
subkulturního vkusu a také praktičnosti. Zele-
ná barva se totiž v lesním prostředí lehce ztratí 

a trampové tak snadněji mohou získat anony-
mitu v oblasti, ve které se nachází. 

Kromě oblečení, které máte na sobě, musí-
te také disponovat vybavením, které si bere-
te s sebou a budete je po dobu svého vandru 
využívat. Množství věcí, které si budete brát 
s sebou, odráží i typ zavazadla, jenž na tyto 
věci a vybavení použijete. Klasickým tramp-
ským „zavazadlem“ je usárna. Usárna je typ 
vojenského batohu, který po zabalení vypa-
dá jako dlouhý úzký vak a na zádech kopíru-
je osu columna vertebralis. Sbalit všechny věci 
a potřeby do tohoto legendárního dlouhého 
úzkého vaku je v mnohých případech zapeklitá 
věc. A hlavně musíte počítat s tím, že usárnu 
a věci z ní budete muset v průběhu vandru ur-
čitě několikrát rozbalit a opět zabalit, a to ne 
vždy v „domácím prostředí“, nýbrž uprostřed 
lesa na různorodém podloží a prostoru. Jako 
poměrně praktické se jeví využití batohů téměř 
všech typů, nebo podobných zavazadel, která 
jsou nošena na ramenou. Tento důvod je zce-
la prostý. Pokud totiž máte na zádech batoh, 
máte pak obě ruce volné a můžete je použít 
v terénu při chůzi, stoupání do kopců a jiných 
potřebných činnostech. Při výzkumu trampin-
gu se také velmi osvědčuje alespoň průměrná 
fyzická kondice. Nemusíte být nutně vrcholo-
vý sportovec, ale musíte počítat s variantou 
několika desítek většinou pěšky nachozených 
kilometrů za víkend se vším, co máte s sebou. 
Proto je dovednost balení věcí někdy opravdo-
vým a zcela praktickým uměním. Zde je patrný 
i rozdíl, který jsem vnímala při svém výzku-
mu v trampských osadách. Otázka balení věcí 
a výběr zavazadla, stejně jako pozornost věno-
vaná praktickému účelu a fyzické kondici, není 
v trampských osadách prvořadým atributem. 
Jak jsem psala výše, do mnoha osad se poho-
dlně dostaneme autem až k chatě a není pravi-
dlem, že by se celý víkend chodilo volnou kraji-
nou s batohy nebo usárnami na zádech. 

Trampové tábořící na divoko na kempech 
na Brdech jsou známí ještě jednou drobností. 
Tím prvkem, který zaujme pozornost téměř 
okamžitě, je způsob, jakým se tito trampo-
vé chovají nejen mezi sebou, ale i k okolnímu 
prostředí. V řadě případů je poznáte na první 
pohled. V mnohých případech je znamením 
opravdu téměř typické trampské oblečení, vo-
jenské maskáče, bundy, usárny, různé doplňky 
jako sumky, stetsony, šátky, nože apod. Vše 
viditelně umístěné. Kromě oblečení a výstroje 
je samozřejmostí pozdrav “Ahoj” a případné 
zalomení palce (Pozdrav ahoj je dnes již uni-
verzální trampský pozdrav, který se vyskytuje 
napříč celou trampskou subkulturou a je jed-
ním ze znaků trampské kultury. Stejné je to i se 
zalomením palce).

3 Kotníkové boty s gumovou podešví.
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Trampové na Brdech však navíc oplývají tzv. 
brdstvím. Jedná se o emický znak příslušnosti 
k brdské trampské (sub)kultuře, ke kraji, který 
obývají a který považují za své vlastní terito-
rium. Na Brdy sice jezdí značná část trampské 
populace, ale brdští trampové se vzájemně 
znají, nebo znají někoho, kdo zná někoho jiné-
ho, kterého zná zase někdo další, a tak se na-
konec vždy vzájemně propojí a upevní se tak 
místní vazby. Odraz brdství se projevuje také na 
vztahu ke kempům, které jsou v tomto regio-
nu umístěny. Jejich anonymita a nedostupnost 
pro cizí návštěvníky a někdy i ostatní trampy, 
je důsledně dodržována. Znalost pomístních 
názvů, cest, značek a skrytých metafor se předává  
zejména ústní formou nebo je nutné si ji zajis-
tit vlastní zkušeností − tj. území, které chci po-
znat, si musím jednoduše prochodit. Příkladem 
dokládajícím brdskou příslušnost je i používání 
symbolu, tzv. brdské vločky. Jedná se o složený 
obraz, který se vyskytuje na brdských kempech, 
kamenech, skalách, cestách, a také se nechává 
uprostřed uklizených ohnišť jako výraz podě-
kování a pospolitosti. Autorem této brdské vlo-
čky (směrové růžice), která vyobrazuje smrko-
vé větvičky v přímých směrech a bukové lístky 
v úhlopříčce obrazce, je výtvarník Jan Čáka4.

 
SPECIFIKA VOLNÉHO TÁBOŘENÍ

Fenomén brdství se také nepřímo odráží 
v charakteru tábořišť a kempů, které se na tom-
to území vyskytují. V průběhu mých brdských 
toulek jsem ani zdaleka nepoznala všechny 
kempy nebo tábořiště, které zde jsou (ani si 
nemyslím, že je to možné, z důvodu jejich fle-
xibilních životních cyklů). Každopádně kempy 
na Brdech se dají rozčlenit do několika skupin 
podle jejich základních stavebních prvků. 

Prvním typem je klasické trampské tábořiš-
tě. Jedná se o prostor sloužící k přespání, jed-
noduchému vaření a případnému trávení času 
(Pohunek 2011: 84). Není zde přítomna žádná 
pevnější stavba, ani úkryt nebo přírodní prvek 
poskytující zázemí a ochranu před vlivy počasí. 
Bývá zde přítomné ohniště, případně pár klád 
nebo polen na sezení. Většinou zde chybí kem-
povka (návštěvní kniha kempu), označení mís-
ta, nebo nějaká zpráva o původu a obyvatelích 
tábořiště. Zázemí je tvořeno převážně rovnou 
plochou, na které se dá vytvořit provizorní 
místo na spaní, plachtový přístřešek nebo třeba 
zavěsit hamaku (Jozová 2017: 154). 

Dalším typem kempu je místo, které již 
kromě ohniště disponuje i jednoduchým pří-
střeškem nebo malou většinou dřevěnou stav-
bou velmi jednoduchého provedení (Pohunek 
2011: 85−86). Většinou se jedná o pár klád 
svázaných dohromady nebo sbitých do podo-
by čtyřstěnné boudy s plachtovou střechou. 

Na tomto místě se také setkáme s ohništěm, 
lavičkami nebo posezením, nechybí většinou 
označení kempu nebo alespoň kempovka s ně-
jakou historií daného místa. V některých kem-
pech na Brdech je také postavena provizorní 
úschovna nádobí nebo drobného nářadí nebo 
dřevník se zásobou suchého dřeva. Kempy na 
Brdech jsou volně přístupné, ačkoli většina 
z nich má svého zakladatele nebo trampskou 
partu, která dané místo vytvořila, založila 
a nyní tam stále pravidelně jezdí. Ale to ne-
znamená, že tento kemp není přístupný i pro 
ostatní trampy. I zde platí jedna z trampských 
zásad, tramp se pozná podle toho, jak se v lese 
chová (Hurikán 1940: 216). Velmi oblíbené jsou 
mezi trampy místa pro táboření tvořené za po-
moci přírodních prvků, např. jeskyní nebo skal-
ních převisů.   

Trampské kempy a tábořiště samozřejmě 
prochází také různými životními stadii od 
počátku a založení kempu, přes jeho aktivní 
roky používání až k neslavným koncům někte-
rých kempů. I přesto se setkáme s velmi sta-
rými tábořišti, která jsou dodnes zvelebována 
a využívána ať už původními zakladateli, jejich 
potomky nebo pokračovateli, nebo také zcela 
novými návštěvníky, kteří se na již neobýva-
ném místě usadili a používají ho. Některé, ze-
jména brdské kempy, mohou být svou historií 
až myticky přitažlivé a tvoří často velmi silná 
a lákavá místa, která jsou trampy vyhledávaná 
a cyklicky navštěvovaná. Jedním z takových 
míst na Brdech je určitě Dice camp neboli 
kemp Zlaté Dno, který se stal pietním místem 
brdského trampingu. K tomuto kempu se váže 
dlouhá historie sahající až do doby 2. světové 
války a skupiny kolem generála Jerryho Pac-
karda, spojená s historií Brdské zimní Brigády 
(Pohunek 2016: 174).

Podobnou formu a osudy mají i pomístní 
označení kempů a tábořišť. Obecně se tram-
pská tábořiště a jejich názvy odvozují od růz-
ných prvků nebo událostí. Pro některé názvy 

hraje hlavní roli jejich geografická poloha, 
metaforická podobnost krajinných prvků. 
Proto je dobrá alespoň základní orientace 
v názvech kempů a tábořišť. Tyto informace lze 
získat z literatury nebo případně z komunikace 
s trampy. Znát místo, název a přibližnou polo-
hu kempu je v těchto případech nezbytností. 
Problém s pomístními názvy ovšem spočívá 
také v proměnlivosti a životním cyklu míst 
a geografických poloh. Proto se také neoznaču-
jí místa známými názvy obecného charakteru, 
ale volí se konkrétní označení právě toho da-
ného kempu. Tak se stane, že nejedete např. na 
Brdy nebo do CHKO Kokořínsko, ale jednoduše 
jedete na Hebron, ke 40 vším, na Černou skálu 
apod. (Hurikán 1940: 216). Specifika pojmeno-
vání kempů, osad a míst v terénu jsou pro tramp- 
skou subkulturu velmi typickým prvkem. Tyto 
názvy označují především místa, která jsou pro 
trampy nějakým způsobem blízká nebo při-
tažlivá. V zásadě se tak jedná o přírodní místa 
a lokace, která se pak mohou stát i běžnou sou-
částí trampského slangu a ukotvit svou pozici 
v této subkultuře (Pohunek 2016: 172). S tím 
souvisí i životní cykly jednotlivých kempů, při 
kterém se po zániku kempu může místo zno-
vu oživit jinou skupinou trampů. Následně pak 
dané tábořiště dostane nový název. Tento jev je 
ve volném táboření celkem běžnou záležitostí, 
která je dána především neoficiální povahou 
samotného trampingu (Pohunek 2016: 173). 

NÁSTROJE PŘI VÝZKUMU TRAM-
PINGU

V rámci výzkumu trampingu jsou informace 
z terénu velmi užitečnými nástroji, které lze 
využít při rozhovorech s trampy, pamětníky 
a shromažďování informací. Jednou ze znalos-
tí, která mi byla užitečnou zejména při výzku-
mu v osadě SKOT, byla znalost westernových 
filmů a postav Divokého Západu a amerikanis-
mus obecně, který má v této osadě dlouhou tra-
dici a stále se těší velké přízni. Tato znalost mi 
pomohla začlenit se do kruhu osadníků, kteří 
jsou dlouholetými trampy na osadě a navázat 
tak s nimi velmi pozitivní až kamarádské vzta-
hy. Z hlediska výzkumu však považuji také za 
velmi přínosné mít v terénu svého informátora 
(Soukup 2011: 263, Toušek 2012: 60, Budilová 
2015: 14). Termín “informátor” je někdy mezi 
trampy vnímán trochu pejorativním způso-
bem, používala jsem tedy pojem průvodce, 
nebo jsem prostě zvolila přezdívku dotyčného 
člověka. Trampové v osadách tvoří většinou 
uzavřené kolektivy, do kterých nelze vstoupit 
bez ohlášení a začít se jednotlivců vyptávat 
na otázky, které se týkají čehokoliv. Trampská 
důvěra zažívala po celou dobu vývoje této sub-
kultury různá období, ve kterých byla zkoušena 

4 Viz objevbrdy.cz

Brdská vločka. © Markéta Jozová, 2018.
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nejen ze strany úřadů, ale také politických 
struktur. Musím přiznat, že ani dnešní doba 
není trampingu úplně nakloněná. Poslední do-
bou se množí různé konfrontace mezi trampy 
a ochránci přírody, majiteli pozemků nebo také 
lesní správou. I z toho důvodu přibývá v řadách 
trampů nedůvěry a získat tak drahocenné in-
formace je někdy v terénu velmi obtížný úkol. 
Jsem ráda, že jsem měla cestu usnadněnou 
zejména díky mé vlastní zkušenosti s trampo-
váním a také díky kamarádům a trampům, které 
osobně znám a kteří přispěli cennými postřehy 
a informacemi k mému výzkumu. Ovšem pozi-
ce výzkumníka a zároveň účastníka subkultury, 
kterou chcete sledovat, je mnohdy obtížná.

Osobní zkušenost a znalost trampské sub-
kultury považuji při výzkumu trampingu za 
velkou devízu. Tato skutečnost se projeví ze-
jména v osobním přístupu k jednotlivým tram-
pům, ale také ke znalosti trampské symboliky, 
slangu, zvyků a např. i oblečení a chování, 
které k trampingu patří. Víte, jakým způso-
bem máte reagovat na podněty, se kterými se 
setkáte, mimo jiné na hlavní trampský zvyk 
– tykání. Tykání je v trampingu všeobecně 
rozšířené bez ohledu na věk, pohlaví nebo 
běžně používanou sociální etiketu nastave-
nou ve společnosti. Je to také jeden z hlavních 
poznávacích znaků mezi trampy. Další velkou  
výhodou je již zmíněná orientace v terénu 
a znalost mentální mapy. Studování trampingu 
z pozice antropologa s praktikováním přístu-
pu tzv. going native5 není ovšem vždy lehkým 
úkolem (Budilová 2015: 18, Sedláková 2012: 
254, Wickham-Crowley 2000: 11). Pokud totiž 
přijmeme hodnoty studované subkultury jako 
své vlastní, velmi rychle se můžeme dostat do 
stavu subjektivního vnímání dané reality, a tím 
sami sobě znemožníme badatelsky objektivní 
přístup, což může být pro tuto situaci někdy 
komplikované. Jelikož jsem tuto možnost ve 
svém výzkumu předpokládala, snažila jsem 
tomu záměrně zabránit. Dobrým pomocníkem 
mi v tomto případě byl právě terén brdských 
Hřebenů, který byl pro mě zpočátku nepříliš 
probádaným územím.  Nemohu říci, že by pro 
mě brdské teritorium představovalo domov-
skou oblast.  Záměrně jsem proto Brdy zvolila 
jako terénní cíl mého výzkumu, abych tím do 
jisté míry eliminovala možnost zkreslení mého 
badatelského úsudku. 

ÚSKALÍ SPOJENÁ S VÝZKUMEM 
TRAMPSKÉ SUBKULTURY

Komplexně mohu zhodnotit výzkum tram-
pingu jako výzkum, který práci antropologa 
přinese spoustu nových zkušeností a poznat-
ků. Má za sebou dlouhou a poměrně dobře 

zpracovanou historii, ale přesto se jedná o stá-
le aktuální a v některých aspektech částečně 
neprobádané téma. Toto přináší určitě velmi 
zajímavou půdu pro badatele, kteří mají zá-
jem o studium zejména populární kultury. Za 
dobu popularity trampingu jako akademické-
ho tématu vzniklo velké množství publikací, 
dokumentů a filmových titulů, které přináší 
pro výzkumníky mnoho informací. Popularita 
trampingu jako zajímavého badatelského té-
matu se také projevila v množství odborných 
publikací a akademických prací (Altman 2017). 
Svou roli hrají i sociální sítě, kde se tramping 
poměrně dobře adaptuje. Tyto informace a prá-
ce s nimi se pak stávají základním kamenem při 
zpracování tématu s trampskou kulturou spo-
jených a lze je využít jako dobrou vstupní brá-
nu pro seznámení s tímto prostředím. Bohužel 
má tato výhoda i svou pomyslnou druhou stra-
nu mince. Problém tkví právě v množství do-
stupné literatury a informací a je třeba pečlivě 
vybírat a zvažovat, které informace jsou ještě 
z hlediska vědecké práce relevantními daty 
a zdroji. Stejný problém nastává i při hledání 
cizojazyčných prací. Tramping sice překročil 

hranice České republiky a najdeme hodně 
trampů, kteří z různých příčin žijí v cizině 
a aktivně se hlásí k tomuto hnutí, ale kvalitní 
literatury s tímto tematickým přesahem není 
mnoho. Pro výzkum je pochopitelně dostup-
nost literatury v češtině velmi vítaná výhoda, 
absence literatury zahraniční pak může trochu 
omezovat větší badatelský přesah a případné 
srovnání.

Další výhodou, kterou přináší výzkum tram-
pingu je relativně snadná dostupnost terén-
ních dat a terénu obecně. Osady i kempy jsou 
dnes již veřejnými místy, mnohdy až trochu 
nešetrně uváděnými např. v mapách nebo 
regionálních průvodcích. Kromě samotného 
terénu – lze informace shánět v trampském 
prostředí na veřejných setkáních, jako jsou 
např. porty, koncerty, výstavy, akce osad. Jako 
příklad lze uvést koncerty hudební skupiny 
KTO, potlach Bílých Skal, nebo každoroční po-
chod Svatojánskými proudy. Problémem také 
může být nejednoznačné definování samotné-
ho trampingu, které vnáší do celé skutečnosti 
prvek nejasnosti. Z tohoto důvodu není možné 
určit pevně stanovenou hranici pro výzkum 

5 Aktivní přístup při výzkumu poskytuje nedocenitelnou zkušenost – to, co není prožito, se může stát fikcí objektivního poznání (Storl 2016: 154). 
6 V tomto případě trampské identity.
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na základě připsaného statusu identity6 (Tou-
šek 2012: 49). V mém případě se výzkum sou-
středil na dvě konkrétní lokace. Určitým ome-
zením by mohla také být absence informátora 
nebo alespoň nějakého bližšího kontaktu a také 
je na místě zvážit i stav fyzické kondice, zejmé-
na v případě terénního výzkumu ve volném 
táboření, kdy má antropolog v plánu účastnit 
se několikadenního vandru s přespáním v lese. 
Shrnutí základních prvků, které mapují výhody 
i drobná úskalí výzkumu v trampingu:

VÝHODY
•Populární fenomén
•Velké množství odborné literatury v češtině
•Velké množství informací na elektronic-

kých sociálních sítích 
•Časově příznivé – víkendy, všechna roční 

období
•Možnost návštěvy veřejných akcí – potla-

chy, akce osad
•Možnost čerpat z vlastní zkušenosti

NEVÝHODY
•Populární fenomén – příliš informací, mno-

ho trampů
•Fyzická kondice, přírodní podmínky (spaní 

v lese apod.)
•Absence informátora 
•Nedostupnost map/terénních informací
•Nedostupnost zahraničních informací
•Vlastní zkušenost – problematika objektiv-

ního přístupu

ŽIVOUCÍ BADATELSKÝ FENOMÉN 
Předchozí roky byly pro český tramping 

plné výjimečnosti a popularity. Zejména pak 
rok 2018, který proběhl ve jménu oslav stole-
tého výročí vzniku trampingu, a odkaz tohoto 
fenoménu byl znatelný v akcích pořádaných 
napříč osadami a trampskou populací v celé 
ČR. Ke znovuobjevení trampingu jako výzkum-
ného problému přispěli pak sami badatelé, 
akademičtí pracovníci, studenti, ale i samotní 
trampové z řad široké veřejnosti, kteří se to-
muto tématu věnují celou řadu let. Možná se 
trochu zdá, že původní význam slova „tramp“, 
který v podstatě uvedl do života Jack London 
ve své knize Cesta (1999), trochu změnil 

význam, a z jeho odkazu zůstala pro trampskou 
kulturu převážně ta tulácká a tábornická část. 
I přes všechny oslavy trampingu jako součásti 
moderního studia subkultur se objevují hlasy, 
že tramping už není, co býval, že mladí nejez-
dí apod. Tato myšlenka je vlastně přirozená. 
A svědčí o tom částečně i situace, které jsou 
v trampských kempech a osadách.

Velmi málo osad zachovává svou původní 
podobu a integritu uzavřené skupiny. Vzhle-
dem k rozvoji infrastruktury a urbánního pro-
středí v oblastech, kde se osady nachází, to 
ani není možné. Tím je dána přirozená forma 
transformace, kterou osady a některá tábo-
řiště prochází. Dokonce si myslím, že v rámci 
kulturního prostředí, které tramping v těchto 
oblastech obklopuje, je tato transformace ne-
vyhnutelná a stává se tak přirozenou adaptací, 
která trampingu poskytuje jistou formu vývo-
je. To ovšem neznamená, že trampské osady 
zanikají. Nezanikají. Jsou jen jiné. Dokonce si 
troufnu říci, že v některých situacích je vidět 
s trochou nadsázky jistou formu symbiózy 
mezi rekreační zástavbou, chatovou osadou 
a trampskou osadou. Příkladem mohou být 
osady umístěné u našich velkých řek, nebo 
v blízkosti Prahy, např. Osada Kamarádi Staré 
řeky, Montana na Berounce, osady na Jarovské 
pláni, osady u Okoře nebo v malebném prostře-
dí Sázavy v turisticky vyhledávané destinaci 
Týnec nad Sázavou – Pikovice – Davle. Jistou 
dávkou revitalizace prošly i známé osady v ob-
lasti bývalých Svatojánských proudů. 

Tramping jako badatelský problém se roz-
hodně těší popularitě současného vědeckého 
světa. Svědčí o tom nejen množství vydané 
odborné literatury, ale také narůstající počet 
absolventských prací. Stejně jako ostatní sub-
kultury i tramping prochází přirozeným vý-
vojem, který budou provázet změny. A ačko-
liv se trampové i v dnešní době musí potýkat 
s překážkami současného světa, věřím, že tato 
subkultura se i nadále bude rozvíjet a zastávat 
své pevné místo na kulturním poli soudobé 
společnosti.

21 Among then for example Dutch artist Heidi Vogles, French artist Jérôme Giller or Belgium artist Hanne Van Dyck. 
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