
 
 

 
 

 
Ve Štěchovicích, velkoměstě 
trampského dávnověku, na Velké 
řece, žil přívozník jménem Tošner. 
Bylo to po první světové válce, kdy 
ještě říční břehy nespoutával most a 
pan Tošner zde provozoval pilně své 
přívoznické řemeslo. Kromě otcovství 
se zabýval i strýcovstvím Jana 
Tošnera - Hóni z Prahy, mladíka s 
množstvím kamarádů z Vyšehradu, 
Podolí a Nuselského údolí cs krvi 
zapeklitě prudce kolující. Samozřejmě 
že v žilách. Jen srdce měli hoši 
romantická. Nepřekvapilo tedy, že 
pozváni pana Tošnera - přivoznika k 
návštěvě Štěchovic a okolí přijali jako 
vítanou změnu a vytrženi z poměrně 
jednotvárného života pražského  
kluka. 
Nezůstalo však jen u návštěvy 
Štěchovic. Vydali se na průzkum 
vzhůru proti proudu Velké řeky pres 
Dolní Buk krásnou lesní stezkou až k 
Svatému Janu nad Svatojánské 
proudy. Po řece pluly vory, každý 
čtvrtek, sobotu a neděli zde odvážel 
od Sv. Jana - BIOGRAF, velký 
dřevěný šíf, jimž znamenití stáři 
plavci dokonale vládli, výletníky  na   
parník  plující  ze  Štěchovic  do  
Prahy. 
U Svatého Jana byl obelisk, takový 
dlouhý kamenný sloup, který 
upozorňoval voraře, že začínají 
Svatojánské proudy, aby zbystřili 



pozornost. Svatojánské proudy — prudká divoká voda, tu museli voraři dobře 
znát, hlídat skály pod vodou - okouzlily partu kamarádů právě tak jako 
„divočina" okolo. Pod obeliskem, po vodě dolů-byly tri zátočiny, jedna z nich 
velká, písečná, v niž se voda vracela zpět. Zde u skalnatého ostrohu vlastně 
začínaly Svatojánské proudy a zde se parta usídlila. Byl v ni i Lojza Hrášek, 
znamenitý plavec, který už jako čtrnáctiletý kluk reprezentoval ČSR na 
Pershingově olympiádě v Paříži, a další plavecký závodník Rudolf Kučera-
Bufera, kteří zde často své plavecké uměni uplatnili, když pomáhali 
„udělaným" vodákům chytat   svršky. 
 
Zde vznikla jedna z nejstarších českých trampských osad UTAH. Protože stany 
této trampské skupiny stály tenkrát u vodního tahu, čili „u tahu", začali si říkat 
UTAH. Verze, že je název odvozen od státu Utah v USA, je nesprávná. 
Po třech letech, v roce 1924, odstěhovali se Utahové ze Svatojánských proudů 
a usídlili se na Hadí řece, tam, kde je dnes osada Havran. Protože Kocába, 
trampy nazývaná Hadi řeka, řekou doopravdy není, nýbrž jen říčkou, zastesklo 
se brzy neklidným srdcím po Velké řece, po koupáni a skotačinkách v jejich 
měkkých vlnách, vrátili se po krátké době zpět na její břehy, tentokrát kousíček 
nad Štěchovice, kde stezka Utahů teprve definitivně skončila. Jejich osada tam 
stojí dodnes, v údolí, kterému domorodci říkají V dolcích a osadnici 
Janouškova rokle. Proč   právě   Janouškova   rokle? 
Když objevili toto místo, navštívili tehdejšiiho starostu obce Brunšov Richtra, 
majitele pravého břehu ůdolniho potoka, aby jim povolil na jeho pozemcích 
postavit chaty. Protože obdrželi zápornou  odpověď,  šli  za  panem  
Janouškem,  jemuž patřil protilehlý břeh, opět s žádostí, že by si v údolí rádi 
postavili dvě chaty a že jim to pan starosta na jeho pozemcích nepovolil. Byl to 
zřejmě dobrý tah Utahů, protože pánové Richter a Janoušek byli jako dva 
sedláci z Našich furiantů. Protože stavbu chat jeden nepovolil, druhý řekl: „Na 
mém pozemku si chaty můžete postavit." Smlouvu za trampíře podepsali 
Bedřich Kočí - Bočan, jinak první a dlouholetý šerif Utahu, Jaroslav Červenka -
Červas a Josef Prikry l- Pindil. Smlouvou se osadníci zavázali, že budou panu 
Janouškovi ročně platit nájemné ve výši 300 Kčs za jednu chatu. Tak tedy 
dostala své trampské jméno rokle. Byl rok 1927. A tak získal Utah své první dvě 
chaty, do nichž se však nenastěhovali už všichni. Cikán a Chrást zůstali na 
Hadi řece a  založili  tam osadu  Havran. 
Utahové, velcí vyznavači přírody, byli v prvních letech osady také výborní 
sportovci. Vyšehraďáci byli členy ČSK Vyšehrad 1907, všesportovního klubu, 
který byl mistrem republiky v pozemním hokeji, v házené žen, měl výborný 
hokej (kanadský), fotbal, těžkou atletiku, lehkou atletiku, cyklistiku, plavání, 
tenis, přetahováni lanem atd. Je nasnadě, že většinu těchto sportů pěstovali i 
na osadě, takže Utah byl brzy v přetahováni lanem jedním z mistrů. Z dalších 
sportů se na osadě ujal fotbal, volejbal, plaváni, nohejbal. Bratr šerifa Bočana, 
ing. Rudolf Kočí, je jedním z těch, kteří byli u zrodu nohejbalu ve třicátých 
letech. Vznikl prý tak, že čtveřice volejbalistů ukončila utkáni v deblu a odešla z 
hřiště. Parta přihlížejících kamarádů využila uvolněni hřiště a přišla na nápad 
dát volejbalovou siť na úroveň sítě tenisové a hrát míčem nohama místo 
rukama. Mohlo se hrát i hlavou, tělem, ale nikdo se míče nesměl dotknout 
rukou. Způsob hry se jim tak zalíbíl, že se hra zakrátko ujala i jinde a brzy ji 
pěstovali i fotbalisté zvučných jmen. Na trampských osadách začali s 
pořádáním nohejbalových turnajů, které si získaly mezi trampy velkou  oblibu. 



 
 
K zakládající partě Utahu, kterou tvořili Bedřich Koči - Bočan, Jaroslav 
Červenka -  Červas, Karel Vejmelka - Háma, Jan Toner - Hóňa, Rudolf Šmatla, 
František Vodňanský, Alois Hrášek, Jiří Chrást - Kapusta, František Pružina -
Cikán, František Vaněk - Kafíčko, Antonín Vich - Káča, Ota Turek - Kefas, Emil 
Vichera, Josef Přibyl - Pindil a ještě někdo, jehož jméno mi zatím zůstalo 
utajeno, k této partě patřil i Josef Vacek-Joe, výborný kytarista a později 
populární trampský písničkář, který písničky nejen uměl složit, ale i báječně  



 
 

 
 



reprodukovat. Hrál už tenkrát na kytaru všemi prsty, hrál melodii, k níž si 
současně basoval. Hodně zpívanou písničkou bylo jeho tango Zlatá řeka. Pepík 
Vacek patřil jako kytarista také k zakládajícím členům známého trampského 
pěveckého tělesa Song Club. Zemřel, bylo mu asi padesát   let,   jeho   písničky   
však   mezi   trampy  žijí. 
 

 
 
Do Utahu jezdil ještě jeden marný skladatel trampských písniček, romantik a 
snilek Rudla Harnisch, který byl velkým přítelem osadníků z Utahu. Také už 
nežije. Třetím osadnim kytaristou a písničkářem, kterého taktéž povolal do 
věčných lovišť Velký Manitou, byl Josef Kuldán. Jediným žijícím kytaristou a 
písničkářem Utahu i když zde vlastni chatu nikdy neměl, je Jan Eksner -
Hvízdavý Dan, žijící nyní v Ústi nad Labem. Výbornou hudební dvojici byli 
Antonín a Mirek Víchové - Káčové, známi jako Káča - sisters, kteří sice 
neskládali písničky, zato hráli, zpívali a tancovali (Ostatně Mirek Vích je 
známým zpěvákem Národního divadla). A hlavně bavili své obecenstvo. Tak 
např. na mikulášské zábavě na Smíchově hrál Mirek na malou třiřadovou 
námořnickou harmoničku a Tonda imitoval slavnou Josefinu Bakerovou, hadí 
tance, břišní tance, jenže místo hada měl kolem pasu uvázán věnec vuřtů a 
když přišlo finále, trhal je a házel do lokálu mezi trampy. Že tím v sále způsobil 
boj zblízka, to mu zřejmě nevadilo, s lítosti však koukal na převržený stůl s 
pivem. A po takovém tanečním čísle   by   byl   nějaký  ten   lok   dobrý. 
Život v osadě Utah byl rušný a hezký. Až do roku 1941. Přišli okupanti, zabrali 
území od Vltavy po Sázavu, po Benešov a po Sedlčany, obyvatelé vesnic, 
brunšováci a hradišťáci dostali po vystěhováni náhradní obydlí, trampové ne.  
 



 
 

 
 



Naopak po válce zde našli Utahové své chaty rozbité, zničené,   zůstaly  z   nich   
jen   podezdívky. 
Po válce se tedy začínalo se stavbou osadnich chat znovu. Původní osadníci 
se už všichni nevrátili, někteři si postavili boudy jinde. Káčové přesídlili na 
Ztracenku, Kafičko na Kansas, přišli noví lidé jako Venca Frýdl, Římani, 
Brabec, Špaček, dnešni šerif Tomáš Vápenik, začínala nová éra Utahu. 
 

 



Osadníci si postavili hezké nové hřiště na volejbal. Ovšem soutěži se žádných 
nezúčastňovali, zakládající generace se začínala shýbat sešlosti věkem, mladá 
neměla mnoho iniciativy. Před třemi léty jim však hřiště z „úřední moci" 
zbourali, takže mají opět jedinečnou příležitost, vybudovat si  další hřiště,  snad 
jim tentokráte  vydrží déle. V nejsoučasnější současnosti máji pouze dva ping-
pongové stoly, na nichž si prohání tr ičko Jirka Ambrož, hrající stolní tenis 
závodně za vysokoškoláky. Osadni sportovní referent Honza Kunst se vlivem 
celkové sportovní nečinnosti příliš nestrhá. 
A jak je to od roku 1945 s trampskou písničkou a se zpěvem? Dokud žil Pepík 
Kuldán, scházívali se osadnici každý pátek nebo sobotu na louce u Chrástů, 
nebo na trávničku u Vodňan-ských, kde si popovídali při malém táboráčku a 
zazpívali. Později, když zmlkla Kuldánova kytara, měsíc zastřel svou 
melancholickou tvář černým mrakem   a   stín   padl   na   stezku   Utahů,   začli   
se osadníci scházet každou sobotu v hostinci u Richtrú. Písničky z jejich osady 
teď s modrým dýmem ohne k nebi nestoupují. 
V roce 1971 oslávi Utahové padesátileté výročí vzniku osady. A prý príkladné, 
věrni tradici. Jak to kdysi bývalo. Tak ať se jim ta oslava vydarí a nejen ona. Ať 
máji do té doby opét hřiště i dobrého kytaristu, ať se jejich mladá generace 
probudi z letargie, aby jméno jedné z nejstaršich trampských osád opět 
zazářilo na sportovním trampském nebi jako kdysi. A ať zde opět ožije pod 
vysokým modrým nebem u táborového ohně trampská   pisnička. 
 
Slávek Ostrezí 
 
Fotografie   zhotovil   autor Slávek Ostrezí. 
 

 
 
 



 
 
 
Poznámka a doplnenie z trampského archívu v Bratislave: 
 
Autor článku KOLÉBKA Z PEŘEJÍ 
 
Stanislav Ostrezí – Slávek (* 23. 11. 1923 - † 22.  4. 2001) – publicista, šéfredaktor 
Slovanský svět Přerov 1945 - 1948, 
redaktor Pacifik Expres 1968 - 1969, hudebník, skladatel, básník, textař (písně Hezkej 
Billy, Pod irským nebem) 
 
/údaje poskytol kamarát Vokoun z T.O. SUCHÉ STUDÁNKY  Plzeň/. 
 
 
 
 


