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Anotace 

V předložené práci jsou zpracované materiály o skautingu a jeho metodách 

vztažených k ochraně kulturního dědictví České republiky. V první části jsou uvedeny 

všeobecné informace o skautingu jako celosvětovém hnutí. Následující zpracované 

materiály pojednávají o různých podobách českého, resp. československého skautingu., 

hlavně o jeho historii. Dále práce posuzuje vztah skautů k ochraně kulturního dědictví 

skautskou metodou. Jako poslední část následuje závěr, ve kterém jsou shrnuty všechny 

zjištěné informace. 
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Summary 

 In the theses there are elaborated materials about scouting methods in the context of 

cultural heritage of Czech Republic. In the first part I introduced some basic information 

about scouting as a world movement. After that you can read about various aspects of 

Czech, Czechoslovakian scouting respectively, mainly about his history. There are also 

mentioned the relationship scouts to protect the cultural heritage of scouting method. The 

last part of my thesis is the conclusion, where I summarized all the research data. 
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1. Úvod 

Úvodem práce seznamuje se skautingem jako celosvětovým největším výchovným 

hnutím pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně a staví před ně 

příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou a zároveň způsobem, jak poznávat nové věci. 

Základními kameny skautské výchovy jsou jeho principy, poslání a cíle. Skauting vychází 

z toho, že svět může být lepší a záleží na každém člověku, co pro to udělá. Je otevřen 

všem, kdo chtějí dobrovolně vstoupit, bez ohledu na pohlaví, rasu či přesvědčení. 

Dalším bodem tématu je skauting v českých zemích. Tato část se věnuje hlavně 

historii českého skautingu, pojednává o jeho podobách v minulosti, neboť byl divoce 

zmítán totalitními režimy, ale vždy byl schopen dál ve svých aktivitách pokračovat a dnes 

již řadu let volně dýchá. Jsou zde zmíněny i významné osobnosti, které se podepsaly na 

historii českého skautingu. 

V poslední kapitole posuzuji vztah skautů k ochraně kulturního dědictví jedinečnou 

skautskou metodou. Tato metoda využívá řady prvků, jako je učení se činnosti, 

postupnými programy a řadou dalších prvků, o kterých je zde zmíněno. Na závěr jsou 

uvedeny příklady skautů a jejich pomoc na záchraně památek. 

Cílem bakalářské práce je blíže seznámit nejen se skautskou praxí, ale i jako 

výchovou k šetrnému životnímu stylu, k lásce, úctě a odpovědnosti k přírodě a kulturnímu 

dědictví. 
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2. Skauting jako celosvětové hnutí 

2.1 Co je to skauting  

Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Hnutím 

rozumíme relativně volné seskupení ideově spřízněných občanů, jehož cílem je řešit 

konkrétní problémy, resp. přispět k jejich řešení. Skauting má národní i mezinárodní 

charakter; existuje ve 216 zemích světa a má přes 40 milionů členů. 

Skauting je způsob jak mohou mladí lidé poznat, co se v nich doopravdy skrývá a 

mají příležitost to dokázat. Učí je umět se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou a 

postavit se na vlastní nohy. Mimo jiné přispívá do života řadou sociálních dovedností – 

schopnost mluvit před lidmi, naslouchat, být otevřený vůči druhým, schopnost 

spolupracovat. Ve skautingu se lidé učí hledat smysluplnost toho, co dělají – kam 

nasměrovat svůj život a proč. Skauting je příležitost vstoupit do dospělosti jako člověk, 

který ví o svých kvalitách i o tom, proč nebýt sám, proč být součástí týmu. Člověk, který 

ví, co chce, a aktivně jde za tím. Člověk, který může být pilířem společnosti (Tiskové a 

Distribuční centrum, 1998). 

2.2 Principy skautingu, jeho poslání a cíle 

2.2.1 Principy skautingu 

Principy jsou základními kameny skautské výchovy. Představují závazná 

východiska, kterými se řídí všichni členové hnutí. Skauting je založen na třech obecných 

principech, které jsou společné všem skautům světa: 

1. Povinnost k Bohu – znamená oddanost duchovním principům, povinnost hledat 

v životě vyšší hodnoty než materiální a věrnost svému vlastnímu přesvědčení 

včetně přijetí povinností z toho vyplývajících. Toto se vztahuje i na 

náboženství, vyznání či přesvědčení neuznávajících osobního Boha. 

2. Povinnost k jiným – odpovědnost člověka ke společnosti v jejich různých 

podobách. Snaha nejen o to, být ostatním prospěšný, příkladem a chovat úctu 

k ostatním – jednotlivcům, kolektivu, společnosti, státu i národu, ale i snaha o 

zlepšování morální a životní úrovně svého okolí a sebe samé (ho).  
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3. Povinnost k sobě – odpovědnost za rozvoj sebe samého. Člověk na sebe bere 

odpovědnost za rozvoj svých možností, schopností, znalostí a především 

morálních hodnot. 

Každý jedinec, který do hnutí přichází, by měl být těmto principům otevřen a při 

jejich naplňování se snažit, jak nejlépe dovede. Samozřejmě u mladých lidí se 

nepředpokládá okamžité porozumění plného významu těchto hodnot. K tomu může dojít 

teprve po určité době členství v hnutí. Na druhé straně odmítnutí těchto principů jedince 

z hnutí diskvalifikuje, neboť to je sice otevřeno všem, ale pouze pokud souhlasí s jeho 

cílem a principem. Ve chvíli, kdy mladý člověk vyjádří složením slibu ochotu přijmout 

tyto principy, skládá se celý výchovný proces ve skautingu z toho, aby bylo mladému 

člověku umožněno postupně těmto hodnotám porozumět a aby je přijal za své tak, že 

budou prostupovat jeho jednáním v průběhu celého života (Zajíc, 2000). 

2.2.2 Poslání skautského hnutí 

Východiskem skautingu je přesvědčení, že svět může být skutečně lepší. A že 

záleží na každém člověku, co pro to udělá. Skauting je projekt, jehož posláním je zlepšovat 

svět skrze jednotlivé lidi, kterým pomáhá vstoupit na cestu dobrovolného zájmu o vlastní 

rozvoj i rozvoj nejbližších lidí (internet- 1). 

2.2.3 Cíle skautingu 

Smyslem skautingu jako hnutí je dosažení cíle, kterým je výchova mladých lidí na 

základě řady ideálů a hodnot vycházejících z jeho principů a v souladu s jasně definovanou 

výchovnou metodou -  skautskou metodou. Na druhou stranu skauting je hnutí, které by 

mělo být vždy schopno změnit svůj přístup, přizpůsobit se a být ve své práci pružný tak, 

aby dosáhl svého cíle. Skauting nežije izolován ve vakuu, ale v neustále a rychle se měnící 

společnosti. 

V zájmu zachování jednoty skautingu, jsou jeho cíl, principy a metoda 

odsouhlaseny na mezinárodní úrovni a jasně definovány ve Stanovách světové organizace 

skautského hnutí.   
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2.3 Pro koho je skauting určen 

Skauting jako hnutí mládeže se obrací k mladým lidem. Třebaže existuje široké 

názorové pole ohledně věkové skupiny, pro kterou je určena výchovná nabídka skautingu, 

nejsou nikde dána žádná pravidla a omezení, která by tuto záležitost nějak upravovala. 

Každá národní organizace si sama určuje věkové skupiny, které ve svém rámci uplatňuje. 

Skauting je určený zvláště pro adolescentní věkovou skupinu, nikoliv primárně pro malé 

děti. Podíl, který může mít skauting na rozvoji mladé osoby, se liší podle specifického 

stupně rozvoje každého mladého člověka. Zvláště pro adolescenty představuje skautská 

metoda příležitost rozvíjet schopnost samostatně se rozhodovat a dosáhnout vyššího stupně 

nezávislosti.  

Skautská metoda není určena dětem předškolního věku, které jsou příliš malé na to, 

aby u nich mohla působit efektivně. Natož, aby chápaly osobní závazek ke kodexu chování 

skrze slib a zákon nebo aby vykonávaly vedoucí funkci v malé skupince. Adolescenty 

navíc obvykle vůbec nepřitahují organizace, u kterých cítí, že jsou pro „děti“. 

Pojem „mladí lidé“ zahrnuje samozřejmě oba rody – chlapce i dívky, mladé muže i 

mladé ženy. Zatímco skauting byl původně pouze pro chlapce (a guiding pro dívky), 

otevřelo se světové hnutí v posledních 25 letech všem mladým lidem bez rozdílu pohlaví. 

Skauting není hnutím vedeným jen dospělými; je to hnutí mladých lidí, které 

dospělí podporují. Skautské hnutí je tak společenstvím, kde se mladí a dospělí mohou 

navzájem učit a pracovat společně v partnerství, které přináší nadšení a zkušenosti. Tento 

základní princip by měl být zabudován do každého programu pro mladé ve všech 

národních skautských organizacích (Zajíc, 2000). 

2.4 Skauting jako hnutí dobrovolné, nezávislé a otevřené všem 

o Dobrovolné… 

 Dobrovolný charakter skautského hnutí zdůrazňuje skutečnost, že členové, kteří 

přijmou výchovnou nabídku od své národní skautské organizace, setrvávají v hnutí ze své 

svobodné vůle. Nikdo není nucen, aby do hnutí vstupoval nebo aby v něm setrvával. Mladí 

lidé si mohou zvolit, kdy do hnutí vstoupí a kdy ho zase opustí. Stejný princip 

dobrovolného členství se vztahuje i na dospělé členy. 
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 Dobrovolnost členství v hnutí předpokládá, že dospělí, kteří v hnutí slouží v úloze 

vůdců, tak činí z vlastního rozhodnutí a nejsou za svoji službu a čas v ní strávený placeni. 

Každý dospělý pomáhá v dobrovolném hnutí svým způsobem, podle svých dovedností a 

možností. Skutečnost, že je skauting dobrovolné hnutí, však neznamená, že nepoužívá 

placené zaměstnance. Tito lidé pracují na plný nebo částečný úvazek a pomáhají tak hnutí 

zdárně fungovat.  

 

o Nezávislé… 

Skauting může plně uspět při naplňování svého výchovného cíle jen tehdy, pokud si 

uchová svou specifickou identitu. Jakákoliv ztráta identity nebo její okleštění (například 

ovlivněním další organizací či autoritou) budou mít na hnutí nevyhnutelně negativní 

dopad.  

Hnutí musí tedy zůstat nezávislé se svou vlastní svrchovanou rozhodovací 

pravomocí. To neznamená, že by mělo operovat v izolaci; také by neměl odmítat 

spolupráci s dalšími organizacemi a úřady. Skauting by nikdy nemohl vyrůst ve světové 

hnutí, jakým v současnosti je, bez obliby a přijetí, jakého se mu v průběhu historie 

dostávalo. To znamená, že jakákoliv nabídka, podpora nebo forma partnerství s další 

organizací je ospravedlnitelná pouze v případě, že slouží podpoře toho, čeho se skauting 

snaží dosáhnout – jeho výchovného cíle. 

 

o Otevřené všem… 

Skauting jako hnutí pro „mladé lidi“ je otevřeno všem, chlapcům i dívkám, mladým 

mužům i ženám, bez rozdílu původu, rasy nebo přesvědčení a bez omezení na základě 

pohlaví.  

Mladý člověk se může sám rozhodnout, zda do hnutí vstoupí. Není záležitostí 

dospělých vůdců, aby rozhodovali, zda ten nebo onen člověk je „vhodným materiálem“ pro 

skautské hnutí, nebo aby omezovali přijímání nováčků jen na určitou společenskou třídu. 

Nakonec, pokud je skauting „výchovné hnutí“ pak má povinnost přijmout všechny, kteří 

jsou připraveni učit se skautingu. 
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Důležitým faktem též je, nepolitická povaha skautingu. Nepolitická v tom smyslu, 

že není zapojen do žádného boje o moc, jenž je podstatou politiky. Při vysvětlování 

nepolitické povahy skautingu je třeba rozlišovat mezi hnutím (a jeho organizací) jako 

společenskou silou a mezi jednotlivci, kteří jsou členy hnutí. 

Jako společenská síla se nesmí skautské hnutí a jeho organizace ztotožňovat 

s žádnými politickými stranami, které jsou obvykle v demokratické společnosti odrazem 

politiky. Ani organizace sama v prohlášeních, publikacích, atd., ani nikdo kdo se 

prezentuje jako její představitel, se nesmí identifikovat politickou skupinou, neboť toto by 

bylo porušení nezávislosti hnutí. 

Co se týká jednotlivců, kteří jsou členy hnutí, je situace poněkud jiná. Vedle plnění 

občanských povinností jako členu hnutí nic nebrání být také aktivním členem některé 

politické strany, ale pouze jako soukromá osoba, nikoliv jako skaut. 

Je třeba připomenout, že výše uvedené poznámky platí obecně v demokratických 

společnostech, které vytvářejí vhodné prostředí, v němž má skautské hnutí stejně jako 

jednotlivci, možnost volby. V nedemokratických společnostech budou muset jak hnutí, tak 

jeho jednotliví členové žít s politickou realitou, ale musí v maximální možné míře zajistit, 

aby si hnutí udrželo svoji nezávislost, jak to nejvíce půjde (Zajíc, 2000). 

2.5 Historie světového skautingu 

Skauting, moderní organizace s globálním rozměrem, je na světě už více než 100 

let. Za tu dobu prošlo skautskými oddíly na půl miliardy lidí. V současné době má světové 

skautské hnutí víc než 40 milionů členů v pěti světadílech. Jen v šesti státech světa 

skauting neexistuje – v Andoře, Číně, na Kubě, v Severní Koreji, Laosu a na Myanmaru.  

Ještě před okolnostmi založení skautingu Baden - Powellem, se zmíním o jiné 

osobnosti, která měla na toto hnutí rovněž mimořádný vliv. Jedná se o Ernesta 

Thompsona Setona (viz. obr. 1), přezdívaného "Black Wolf" - "Černý Vlk". Tento 

zálesák, znalec přírody, spisovatel a kreslíř založil už v roce 1902 ve Spojených státech 

organizaci Woodcraft Indians (v roce 1916 se změnila na Woodcraft League) - organizaci 

či spíše hnutí nejen pro chlapce, postavené na ideálu života v přírodě, hnutí naplněné 

romantikou amerických Indiánů, s vypracovanou symbolikou, rituály, výchovným a 

sebevýchovným programem v duchu lesní moudrosti. Základní rysy hnutí popsal Seton ve 
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dvou knihách: Svitek březové kůry a Kniha lesní 

moudrosti. Seton je proto považován buď za 

přímého předchůdce skautingu, nebo dokonce za 

jeho spoluzakladatele: byl jedním z 

bezprostředních inspirátorů Baden-Powella, a 

jeho organizace ve Spojených státech dokonce na 

přechodnou dobu se skautingem splynula. 

Nakonec však „woodcrafterství“ zůstalo hnutím 

samostatným, i když se skautingem silně 

spřízněným. Od skautingu jej odlišuje větší důraz 

na blízkost přírodě a tradici přírodních národů 

(zejména Indiánů) a naopak absence formálních 

prvků jako je např. skautský kroj a poněkud 

odlišný systém organizace (internet – 2). 

Za okamžik vzniku skautingu jako 

takového se pokládá rok 1907, kdy Brit Sir Robert Baden-Powell (viz. obr. 2) - mezi 

skauty známý jako B. P., podnikl první pokusný skautský tábor na ostrově Brownsea. 

V roce 1876 odešel jako mladý důstojník do Indie. Specializoval se na 

vyzvědačství, mapování terénu a průzkum. Byl natolik úspěšný, že začal trénovat ostatní. 

Na tehdejší dobu B. P. používal dost nestandardní metody: malé skupinky, které pracovaly 

pod vedením šéfa, zvláštní uznání pro ty, kteří pracovali dobře. Za dobrý výkon B. P. 

uděloval odznaky, které se podobaly obrázku, kterým se na kompasech značil sever. 

Dnešní skautský znak je velmi podobný.  

Později pobýval na Balkáně, v Jižní Africe a na Maltě. Vrátil se do Afriky, aby 

pomohl bránit Mafeking, když byl na počátku Búrské války 217 dnů obléhán. To byl 

klíčový test jeho dovedností. Odvaha a schopnosti chlapců v skupinách kurýrů u 

Mafekingu na něj udělaly trvalý dojem.  

V roce 1907 uspořádal experimentální tábor na ostrově Brownsea, aby vyzkoušel 

své nápady v praxi. Shromáždil 22 chlapců – některé ze soukromých škol, některé 

pracující. Ten rok se pokládá za vznik skautingu. Úspěch tábora jej podnítil k dokončení 

knihy Scouting for boys, která vyšla v roce 1908.  

 Obr. 1: Ernest Thompson Seton Obr. 1: Ernest Thompson Seton 
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Skauting se rychle šířil po celém Britském 

impériu i do dalších zemí, až pokryl v podstatě všechny 

části světa. B. P. odešel z armády v roce 1910 ve věku 53 

let a celé své nadšení a energii nasměroval do rozvoje 

chlapeckého a dívčího skautingu (dívčí skauting vznikl v 

roce 1909). Cestoval do různých částí světa, kdekoliv ho 

potřebovali, aby povzbudil růst hnutí a aby osobně 

poskytl nově vznikající organizaci podporu. Jeho žena 

Lady Olave Baden-Powell byla později jmenována 

náčelnicí skautek. 

První světové jamboree (mezinárodní setkání 

skautů) se konalo v roce 1920 s osmi tisíci účastníky. 

Potvrdilo, že mladí lidé mnoha národů se mohou sejít a 

sdílet společné zájmy a ideály. V době jamboree se 

konala první Mezinárodní skautská konference, které se 

zúčastnilo 33 skautských národních organizací. V roce 1920 byla v Londýně založena 

Mezinárodní skautská kancelář. 

V době války, která přišla v roce 1939, pokračoval skauting v okupovaných zemích 

tajně, skauti hráli důležité role v odboji a podzemních hnutích. Po osvobození počet skautů 

v okupovaných zemích ještě vzrostl. 

Od 60. let získalo mnoho zemí nezávislost. Skautů v rozvojových zemích se více 

dotýkaly problémy jako zdraví dětí, laciné bydlení, gramotnost, výroba potravin, 

zemědělství, trénink pracovních dovedností atd. Zájmem skautů celého světa se dále stala 

prevence zneužívání drog, trénink v život zachraňujících úkonech, integrace 

handicapovaných, ochrana přírody, vzdělávání a řešení konfliktů. 

V roce 1990 se skauting znovuzrodil v zemích, kde existoval před 2. světovou 

válkou, a začal fungovat v nově nezávislých zemích Společenství nezávislých států (bývalý 

SSSR). Od roku 1993 do WOSM (světová organizace skautského hnutí) přibylo 35 zemí. 

Co začalo jako malý tábor na ostrově Brownsea, je dnes rostoucím hnutím s členy v 

téměř všech zemích světa. Co začalo jako tábor k osvojení dovedností, je dnes program, 

Obr. 2: Robert Baden-Powell 
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který se úspěšně používá v tak odlišných podmínkách, jako je venkov rozvojových zemí a 

obrovské světové metropole (internet – 1). 

 

o Jamboree 

Jamboree (viz. obr. 3) je velké skautské setkání pořádané na národní nebo 

mezinárodní úrovni. 

První světové skautské jamboree proběhlo roku 1920 ve Spojeném království. Od 

té doby proběhlo celkem 21 celosvětových jamboree v různých zemích světa, a to každé 4 

roky (až na výjimky). Poslední konané Jamboree bylo v roce 2007 v Hyllands Parku u 

Londýna v Anglii. 

Hlavním smyslem Jamboree je poznávání lidí různých národností, kultur, jazyků a 

náboženství a je to velká příležitost pro skauty jak poznat spoustu nových přátel, mnohdy 

na celý život. 

Název „jamboree“ vymyslel Sir Robert Baden-Powell. Údajně je to složenina ze 

svahilského přátelského pozdravu jambo a slova corroboree, pocházejícího z domorodých 

australských jazyků, které znamená "slavnostní setkání".  

 

 

 
Obr. 3: Světové Jamboree 
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3. Různé podoby Československého, resp. Českého skautingu 

3.1 Český skauting 

Skauting v naší zemi existuje od roku 1911. Skautskými oddíly od té doby prošlo 

na půl milionu lidí, mezi nimi i řada později významných osobností z různých oborů. Dnes 

má naše největší organizace Junák – svaz skautů a skautek ČR na 45 tisíc členů. Zároveň je 

členem mezinárodních skautských organizací. Svou činností a výchovou mladých lidí si 

vydobyl výjimečné postavení a uznání u státních institucí, respektovaných organizací a 

významných osobností (internet – 2). 

Český skauting nikdy nebyl pouhou kopií anglického vzoru, naopak od počátku se 

vyznačoval svébytnými rysy. Především slovo „Skaut“ bylo nahrazeno českým „Junák“. 

Junáctví se od klasického baden - powellovského skautingu odlišuje především ve dvou 

aspektech. V prvé řadě klade nepřehlédnutelně vyšší důraz na vlastenectví a zároveň nižší 

důraz na duchovní rozměr, což je jasně vidět už na jeho symbolech: Jiráskem zpracovaném 

znaku, v němž "chodský pes" odkazuje na idealizované Jiráskovy Chody, kteří měli být 

vzorem českých skautů, a skautském slibu, v němž v prvním bodě povinnost k Bohu a králi 

nahradila láska k vlasti. Druhým výrazným specifikem českého skautingu je jeho silná 

ovlivněnost setonovským „woodcraftem“. 

3.2 Struktura organizace skautů 

 Týmový systém je základní organizační strukturou oddílu, které tvoří malé 

skupinky dětských členů a dospělé vedení.  

Základní, početně nejmenší složkou je družina. V jejím čele stojí rádce nebo 

rádkyně, v oddílech vodních kormidelník. Dvě nebo více družin tvoří skautský oddíl, 

vedený vůdcem, nebo vůdkyní, nebo vedoucím, vedoucí. Nejméně tři oddíly patří do 

jednoho střediska. 

V každém týmu si jeho členové organizují život jako skupina – dělí se o 

zodpovědnost, rozhodují o své činnosti, organizují si ji a hodnotí; to vše úměrně svým 

schopnostem. Veškerá tato aktivita se děje za podpory dospělého vedení.  
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Světové skautské hnutí má dvě samostatné organizace. Skauti jsou sdruženi v 

organizaci zvané WOSM (World Organization of the Scout Movement) s ústředním sídlem 

v Ženevě. Skautky mají světové ústředí v Londýně a jejich organizace se nazývá 

WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts). WOSM i WAGGGS 

působí ve všech světadílech (internet- 3). 

ISGF (International scouts and guides fellowship) je mezinárodní společenství 

bývalých skautů a skautek (Zajíc, 2000). 

  V současné době kromě Junáka - svaz skautů a skautek ČR existují v ČR ještě další 

skautské organizace:  

o Skaut – český skauting ABS  

o Svaz skautů a skautek České republiky 

o Asociace skautů a skautek Evropy 

o YMCA – SKAUT 

3.3 Historie českého skautingu 

Za rok vzniku českého skautingu se pokládá rok 1911, kdy český profesor Antonín 

František Svojsík, vždy známý jako Antonín Benjamín Svojsík či prostě A.B.S., inspirován 

návštěvou Anglie, založil první český skautský oddíl. V roce 1912 již Svojsík pořádá první 

skautský tábor u myslivny Vorlovna pod hradem Lipnicí, a v témže roce vydává knihu 

Základy junáctví, dílo, kde po vzoru Baden - Powellova Scouting for Boys předkládá svoji 

představu o českém skautingu. Na rozdíl od Baden-Powella se však Svojsík nespoléhal 

pouze na vlastní síly, nýbrž přizval na pomoc odborníky (bylo jich třicet) z příslušných 

oblastí, takže kniha je vlastně sborníkem článků týkajících se nejrůznějších aspektů 

skautingu, a to z teoretické i praktické stránky. Roku 1914 pak byl založen spolek Junák-

Český skaut, po Svojsíkově neúspěšném pokusu realizovat skautské myšlenky a metody na 

půdě Sokola.  

Je nicméně faktem, že už od počátku nebyl český skauting jednotný a vedle 

Svojsíka zde bylo několik dalších osobností, které u nás myšlenku skautingu uváděly v 

život, a jejichž práce vyústila ve vznik samostatných skautských organizací. V období před 

vznikem Československé republiky existovaly v Českém království kromě Junáka dva 

další významné skautské spolky: Psohlavci a Děti Živěny, vedené svými zakladateli PhDr. 
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Janem Hořejším a Milošem Seifertem - Woowotannou. A. B. Svojsík je přesto považován 

za zakladatele českého skautingu, a jako k takovému se k němu hlásí všechny současné 

české skautské organizace. 

To vše byl, ale doposud skauting chlapecký. Za bezprostřední předchůdkyni 

českého dívčího skautingu můžeme považovat spisovatelku Popelku Biliánovou, která 

začala některé skautské prvky uplatňovat ve svých "prázdninových osadách" pro dívky už 

od roku 1912.  K vlastnímu vzniku dívčího skautingu došlo na podzim roku 1914 a je 

spojeno se jmény abiturientky dívčího lycea Vlasty Štěpánové (později provdané 

Koseové), která požádala profesorku téhož lycea PhDr. Annu Berkovcovou (teprve 

dvanáctá Češka s akademickým titulem), aby se ujala úkolu založení dívčího skautingu. Po 

určitých diskusích mj. i za účasti P. Biliánové a za pomoci A. B. Svojsíka počali 

organizovat první skautskou dívčí družinu Sasanek. 11. ledna 1915 bylo rozhodnuto 

organizovat dívčí skauting ve společném ústředí s chlapci v Junáku, v němž byl za tímto 

účelem vytvořen "Odbor pro dívčí výchovu skautskou". P. Biliánová se však s dívčím 

odborem Junáka brzy rozešla a pokračovala ve své původní činnosti, neboť její spíše 

konzervativní koncepce brzy vedla k rozporu se skupinou Dr. Berkovcové. 

Během historie českého státu byl skauting třikrát zakázán totalitními režimy 

(nacisty a komunisty), neboť proti totalitě vždy aktivně vystupoval. Řada skautských 

činovníků padla při odbojové činnosti, byla popravena či vězněna v nacistických 

koncentračních táborech, řada se jich stala obětí politických procesů v padesátých letech. 

Skauting vždy okamžitě využil politického uvolnění (1945, 1968 a 1989) a obnovil svojí 

činnost. Přesto tak vznikaly mezery v kontinuitě vývoje. Poslední přestávka trvala 20 let a 

to se projevilo v určitém ustrnutí oproti světovému hnutí. V českém výchovném systému 

jsou prvky, které se ve světě již vytrácejí (např. klasické táboření). Na druhé straně si český 

skauting jen pomalu osvojuje některé moderní prvky a někdy tak má problém zaujmout 

nejmladší generaci, která preferuje jiné způsoby trávení volného času, než před 20 nebo 40 

lety. 

V českém skautingu v porovnání s podobou skautingu ve světě, si nelze 

nevšimnout, že v našem hnutí bylo uchováno mnoho z tradičních prvků, jako je způsob 

táboření, blízký vztah k přírodě, tradiční kroje apod., které byly ve světovém hnutí 
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oslabeny. Je to dáno zřejmě tím, že se český skauting nemohl takřka půl století vyvíjet, a 

zůstal tak do jisté míry zakonzervován ve své původní podobě, s jejími klady i zápory.  

Na závěr malá zmínka o originální vymoženosti českého skautingu, vynalezené na 

táboře vedeném J. Půlkrábkem, který se konal u Kácova v r. 1913. Jedná se o podsadový 

stan (viz. obr. 4) - vynález, bez kterého si typický český skautský tábor snad ani nelze 

představit, obdivovaný celým skautským světem (internet – 2). 

 
Obr. 4: Podsadové stany 

3.3.1 Podoba života dětí před skautingem 
Počátkem 20. století si nedělala společnost s mimoškolní výchovou dětí pražádné 

starosti. Ve většině rodin byly děti plně zapojeny do práce od příchodu ze školy až do tmy. 

Pro správnou představu o volném čase tehdejších dětí, musím ještě dodat, že mládež byla 

více vázána na školu než dnes. Je tedy zcela pochopitelné, jak významným činem bylo 

založení českého junáctví.  

 Z mimoškolních činitelů působily na děti v jejich volném čase převážně církve a 

tělovýchovné spolky. Ve městech a na vesnicích, kde působil Sokol, Dělnická tělocvičná 

jednota (DTJ) nebo zejména na Moravě - katolická tělovýchovná organizace „Orel“, byla 

jistá část dětí a mládeže formována i jejich ideami. 

 Sokol byl mohutnou vlasteneckou organizací a pěstoval v tu dobu prostý a 

nářaďový tělocvik. 

 Dělnické tělovýchovné jednoty, zakládané jako protiváha Sokola nebyly 

v uvažovaném období příliš početné a jejich vliv na mimoškolní činnost dětí byl vcelku 

nepatrný. 
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 Tělovýchovná organizace Orel byla prodlouženou rukou katolické církve, na 

jejímž životě se významně podílela. Měla chránit dospělé a zejména děti před laicismem 

Sokola, tak před sociálnědemokratickými ideami DTJ.  

Co tedy nabízelo junáctví české mládeži?  

o Především ukojení do té doby neuspokojené touhy po životě v přírodě, po zábavě u 

táborových ohňů, po nocování pod širákem nebo ve stanu v lese a dobrodružstvích 

s tím spojených. 

o Dostatek her a pohybu na čerstvém vzduchu. 

o Život v redukované společnosti, v kolektivu věkem i mentálně blízkých kamarádů, 

řídící se srozumitelnými zákony. 

o Získání vědomostí, zručností a dovedností v běžném studentském životě 

neobvyklých. 

o Plné uplatnění i tělesně handicapované nebo mentálně retardované mládeži, která se 

mohla podílet na mnoha radostech junáckého života (Plajner, 1992). 

3.3.2 Podoba českého junáctví po vzniku Československé republiky  
Zlatá éra českého skautingu nastala po vzniku Československé republiky. V roce 

1919 se několik samostatných skautských organizací včetně Junáka spojilo do Svazu 

junáků-skautů, jehož starostou se stal J. Rössler-Ořovský, náčelníkem A. B. Svojsík a 

náčelnicí E. Milčicová. Tento Svaz se stal v roce 1922 jedním ze zakládajích členů 

světového chlapeckého skautského ústředí (později WOSM), dívky byly přijaty do 

Mezinárodní rady skautek (v roce 1928 se pak Československo stalo jedním ze 

zakládajících členů WAGGGS). 

V roce 1938 došlo pod tlakem nepříznivé politické situace a ve snaze čelit 

nacistickému ohrožení republiky k zániku Svazu junáků - skautů a ke sloučení všech 

skautských organizací v Československé republice do spolku Junák, v jehož čele stanul 

bývalý legionář pplk. Vlček. Tento spolek byl po r. 1940 zrušen. Mnoho skautů však hájilo 

myšlenky skautingu v ilegálním odboji či za hranicemi protektorátu. Sedm stovek z nich za 

to zaplatilo životem.  

Po ukončení druhé světové války byl téměř ihned obnoven český skauting, opět ve 

sjednocené organizaci Junák. Podařilo dosáhnout počtu čtvrt miliónu členů a ovlivnit tak 
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nezanedbatelnou část československých dětí a mládeže. Nicméně již v této době začaly 

úspěšné pokusy KSČ o infiltraci Junáka svými kádry, což umožnilo jeho snazší ovládnutí a 

likvidaci po únorovém komunistickém puči roku 1948. Roku 1950 byl Junák zrušen a jeho 

místo zaujal Pionýr. Avšak podobně jako za nacistické totality dokázali čeští skauti ve své 

činnosti pokračovat - ať už v ilegalitě, pod různými krycími organizacemi nebo v exilu. V 

těžkém období 50. let se řada skautů stala obětí politických procesů a strávila roky v 

komunistických žalářích (internet - 4). 

Režimu šlo o to zlomit vliv a oblibu skautingu, kterým se těšil u mladé generace, 

neboť výsledky veškeré činnosti komunistického Svazu mládeže, navzdory masivní 

podpoře, nedosahovaly zdaleka těch nadějí, které byly do něho vkládány. Neobyčejně 

silnou mediální kampaní ostouzející skauting se komunistický režim pokoušel vyvolat 

strach a nejistotu, jejichž důsledkem mělo být ukončení tajných skautských aktivit. Avšak 

tento záměr komunistů naplněn nebyl. Vyvolal přesný opak; aktivoval k vědomému 

odporu i ty skauty, kteří dosud ve své činnosti politickému hodnocení situace v zemi a 

reakcí na ně vyhýbali (Zachariáš et al. 2005). 

Vyjít z ilegality umožnil českým skautům až vývoj v roce 1968, označovaný jako 

"události Pražského jara", kdy díky nástupu reformního křídla v KSČ došlo k uvolňování 

poměrů ve státě a obnovení některých zakázaných organizací, mezi nimi 29. března i 

Junáka. V létě 1968 proběhly poprvé po dvaceti letech opět skautské tábory. Budování 

organizační struktury a rozmach činnosti ukončil rok 1970, kdy byl Junák násilně pohlcen 

Pionýrskou organizací. 

Definitivní konec pronásledování skautingu v naší zemi znamenala až "sametová 

revoluce" v listopadu 1989. Již 2. prosince došlo k obnovení Junáka jako největší 

československé skautské organizace, a Junák byl také už v roce 1990 opětovně přijat do 

WOSM - chlapecký kmen a WAGGGS - dívčí kmen (internet- 4). 

3.4 Významné osobnosti českého skautingu 

Od školního roku 1911 - 1912 byli s některými prostředky skautské výchovy 

obeznámeni téměř všichni učitelé tělesné výchovy na školách a rovněž mnozí cvičitelé 

Sokola, ti všichni se pokoušeli uplatňovat skauting v praxi. Jeho propagátorů bylo tedy 

dost, ale jeho skutečnými organizátory, zakladateli skautských skupin, autory příruček a 
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vydavateli časopisů byli hlavně tří, již výše zmínění: PhDr. Jan Hořejší, Miloslav Seifert a 

A. B. Svojsík, který měl o zavedení komplexního skautingu v českých zemích uznávaně 

největší zásluhy. Dalo by se jmenovat ještě mnoho osobností v české republice skautingu; 

okrajově se zmíním alespoň Velenu Fanderlikovi, Rudolfovi Plajnerovi a Jiřím Wolkerovi. 

 

o Antonín Benjamin Svojsík (3. září 1876 - 17. září 1938) 

Narodil se jako druhý ze čtyř synů. Studoval 

ve smíchovském gymnáziu. Byl velmi sportovně 

založený, proto ani nikoho nepřekvapilo, že se chce 

stát profesorem tělocviku. Od svých studentských 

let také rád zpíval. Láska k hudbě a zpěvu spojila 

čtyři nerozlučné přátele, kteří vytvořili „České 

pěvecké kvarteto“. V roce 1905 se tito čtyři nadšení 

učitelé vypravili na cestu kolem světa. Rok 1910 byl 

velkým zlomem jeho života. Dozvěděl se, že v 

Anglii zavádějí nový druh výchovy mládeže v 

přírodě. Svojsík se v roce 1911 do Anglie vypravil a 

tam si ověřoval nové výchovné metody. Se svým 

švagrem se dali do překládání knihy „Scouting for 

Boys“ (Skauting pro hochy) od R. B. Powella, kterou poctivě přeložili, ale tiskem 

nevydali. Svojsík si už v té době uvědomoval, že to, co je výborné pro anglické poměry, 

musí být upraveno pro poměry naše. Celý rok 1911, rok studií, příprav a překladů 

skautských knih, zasvětil této myšlence. Koncem léta 1911 si vystavěl se šesti chlapci srub 

z březových kmenů v Bratroňovických lesích u myslivny „Vorlovny“ pod hradem Lipnicí. 

Toto místo se stalo zrodem českého skautingu, zde byl vypracován český výchovný systém 

junáctví a některé praktické prvky zde Svojsík hned vyzkoušel. Na základě všech těchto 

poznatků píše knihu „Český skaut“, ale netrvá dlouho a vychází jeho Základy junáctví. To 

všechno v roce 1912, kdy také zakládá 1. junácký spolek Junák – český skaut. O 

prázdninách roku 1912 táboří se 13 účastníky na prvním českém skautském táboře, opět 

pod hradem Lipnicí. Svojsík vylíčil obraz tohoto tábora v brožurce Den v táboře Junáků. 

Svojsík se stal také prvním starostou českého Junáka (Svojsík, 1991). 

Obr. 5: Antonín Benjamin Svojsík 
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V době první republiky pracoval Svojsík v ústředí skautské organizace a skauting 

stále získával jak nové členy, tak i na dobré pověsti. Vznikaly další skautské organizace s 

mírně odlišnými názory. Pod vlivem hrozby fašismu se Svojsíkovi nakonec podařilo český 

skauting sjednotit a v roce 1938 vznikl „Junák – svaz skautů a skautek RČS“. 

O prázdninách 1938 odjel Svojsík do Ruska, aby se seznámil s výchovou ruské 

mládeže. Také chtěl z vlastního pohledu poznat nové směry v ruské tělovýchově. Únavu, 

již přinášelo nepohodlí cesty, nezvyklá strava a úmorná vedra, snášel dost těžce a s velkým 

sebezapřením se vrátil domů 2. srpna 1938. Za týden ulehl s horečkami, které stoupaly i 

přes všechnu lékařskou péči, dostal zápal plic a 17. září v 9 hodin dopoledne zemřel. Tři 

tisíce junáků doprovodilo svého „náčelníka“ na památný vyšehradský hřbitov. 

 

o Miloslav Seifert- Woowotanna (8. ledna 1887- 3. prosince 1941) 

Učitel, přírodovědec, překladatel a především otec československého 

„woodcrafterského“ hnutí. Již v roce 1911 se jako mladý profesor se seznámil se 

Svojsíkem a od té doby patřil k horlivým propagátorům a organizátorům junáctví. 

R. 1915 sice založily spřátelené junácké skupiny "Obec Psohlavců" s jeho 

berounským kmenem „Dětmi živěny“, ale názorové rozdíly se stále více prohlubovaly. Po 

převratu roku 1918 se k Obci Psohlavců začali hlásit další členové z jiných měst. Seifert i 

Hořejší byli tak jako řada dalších učitelů vysláni na Slovensko, aby alespoň zčásti zmírnili 

akutní nedostatek učitelů. Seifertův vliv tak byl značně omezen. V červnu 1919 byl 

proveden první pokus o začlenění Psohlavců do Svojsíkova "Svazu Skautů", ovšem 

neúspěšný. Woodcraftersky orientované jádro se během léta opět osamostatňuje. 

Po r. 1919 Seifert začal pracovat na monumentální příručce, vycházející ze 

Setonovy "The Book of Woodcraft", která by mohla nahradit při práci Svojsíkovy 

"Základy junáctví" a dala tak woodcrafterům vlastní program. 

Na jaře 1931 se Miloš Seifert vzdal náčelnictví Ligy Lesní moudrosti a od té doby 

již více nic na téma woodcraftu nepsal. Čekal na svou satisfakci (které se mu nakonec 

nedostalo) do r. 1936, kdy o vánocích navštívil ČSR sám zakladatel woodcraftu Ernest 

Thompson Seton. 
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Miloslav Seifert zemřel sám a všemi opuštěn, během druhé světové války 3. 

prosince 1941 v Bechyni na mozkový nádor ve věku 54 let (internet – 5). 

 

o PhDr. Jan Hořejší (25. července 1885 – únor 1957) 

Jeho láska k dětem a zájem o zmodernizování tělesné výchovy skautingem ho 

sblížily se Svojsíkem do té míry, že patřil mezi jeho hlavní spolupracovníky a stal se 

předním propagátorem a organizátorem skautingu. 

Již před prázdninami r. 1911 podnikal se svými studenty výlety, při nichž zkoušel 

skautské prvky, doporučované osnovami tělocviku. Na podzim r. 1913 založil spolu 

s profesorem B. Müllerem skautské sdružení „Psohlavci“. Roku 1914 se oddíly Psohlavců 

sdružily spolu se Seifertovými „Dětmi Živěny“ v „Obec Psohlavců“. Organizace přijala za 

svůj oficiální odznak chodskou psí hlavu a vydávala časopis „Psohlavec“ (Plajner, 1992).  

Další osobnosti českého skautingu: 

o Velen Fanderlik (11. února 1907 – 2. února 1985) 

Velen Fanderlik patřil k té vůdcovské generaci, která byla skautingem a jeho 

zakladatelskými osobnostmi už přímo vychována. V době první republiky byl instruktorem 

a vůdcem skautských lesních škol, především však jejich významným reformátorem. Na 

desítky let vtiskl českým lesním školám jejich tvář. Vymodeloval ji tak úspěšně, že si 

„fanderlikovskou“ podobu zachovaly prakticky až do nedávné doby. Především se však 

výrazně podílel na tvorbě obsahu lesních škol a jeho přenášení do praxe skautské 

organizace. 

 

o Rudolf Plajner (5. dubna 1901 - 23. června 1987) 

Byl významným představitelem českého skautingu, kterému od roku 1916 oddaně 

sloužil. Absolvoval všechny stupně skautské výchovy. Ve dvacátých letech se stal členem 

náčelnictva a poté náčelníkem Junáka. V této vysoké funkci zůstal bez ohledu na jeho 

násilná zrušení až do své smrti (Plajner, 1992).  
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o Jiří Wolker (29. března 1900 – 03. ledna 1924) 

Roku 1916 se účastnil skautského tábora, který organizoval A. B. Svojsík. Wolker 

pak na základě zážitků napsal deník, který po jeho smrti Svojsík vydal s názvem Táborový 

deník šestnáctiletého skauta Jiřího Wolkera. 

 

3.5 Podoba současného skautingu v České republice 
České skautské mládí už řadu let volně dýchá. Skauting dnes nabízí dětem a 

mladým lidem možnost být členy nejen mezinárodního společenství, ale také členy teamu 

– družiny, ve které vládne přátelská atmosféra, kde žije jeden pro druhého a pomáhá mu. 

Skauting dnešním dětem zároveň dává prostor k seberealizaci i možnost být užitečným, 

stejně tak jako příležitost bavit se, nebo naučit se něco praktického pro život. 

Ročně skauti v celé republice i za hranicemi pořádají řadu velkých akcí a projektů. 

Často se netýkají se jen jich, ale i jejich okolí. Ať už je to Dětské bezbariérové centrum 

Březiny, celostátní setkání skautů teenagerů Obrok, nebo sbírka Postavme školu v Africe, 

jejíž cílem je každoročně získat finanční prostředky na stavbu základních škol v Etiopii 

(internet – 1). 

4. Posouzení metod výchovy mládeže vztažené k ochraně 

kulturního dědictví 

4.1 Skauting a kulturní dědictví 
Klíčem k výrazné roli skautingu je právě jeho jedinečná metoda. Skautská metoda 

je jedna metoda, která se skládá z řady prvků, což ji dělá nástrojem, který skauting využívá 

k naplnění svého specifického přístupu k výchově mladých lidí jakožto i výchově vztažené 

k ochraně kulturního dědictví.  

Jednou z podstatných částí skautingu je ochrana životního prostředí a památek. Zde 

můžeme zahrnout i kulturní dědictví, které je dokladem historického vývoje, životního 

způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti. Je to projev tvůrčích 

schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti nebo jako výraz vztahu 

k důležitým osobám. Pro mnoho lidí jsou kulturní památky a s tím spjaté lokality zdrojem 
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estetických a emocionálních zážitků, čili zachování takového kulturního dědictví budoucím 

generacím se stalo celospolečenským zájmem, potažmo zájmem skautů. 

Česká republika je bohatá na kulturní dědictví. Mnoho jader měst se dochovalo ve 

své historické struktuře, mnohé z nich jsou chráněny státní památkovou péčí a některé v 

seznamu UNESCO. Stav stavebních fondů měst, přírodních prvků a veřejných prostranství 

je dosud často zanedbaný, což bohužel snižuje návštěvnost turistů, jakožto i turistický 

potenciál lokalit.  

  Za kulturní dědictví jsou považovány: 

- památníky (architektonická díla, díla monumentálního sochařství a malířství, prvky či 

struktury archeologické povahy, nápisy, jeskynní obydlí a kombinace prvků, jež mají 

výjimečnou světovou hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy); 

- skupiny budov (skupiny oddělených či spojených budov, které mají z důvodu své 

architektury, stejnorodosti či umístění v krajině výjimečnou světovou hodnotu z hlediska 

dějin, umění či vědy); 

- lokality (výtvory člověka či kombinovaná díla přírody a člověka a oblasti zahrnující 

místa archeologických nálezů mající výjimečnou světovou hodnotu z dějinného, 

estetického, etnologického či antropologického hlediska. 

4.2 Metoda výchovy skautů vztažená k ochraně památek 

4.2.1 Učení se činností 

Učení se aktivní činností se předpokládá, že skaut se učí pozorováním, 

experimentováním, vlastní aktivitou a zkušenostmi. Porovnávání teoretické výuky s vlastní 

zkušeností, kterou mladý člověk získává při vykonávání konkrétní činnosti, umožňuje 

rozvoj osobnosti. Je to tedy způsob, jak pomoci mladým lidem rozvíjet se ve všech 

oblastech jejich osobnosti, a to tím způsobem, že si z každé zkušenosti vyberou to, co je 

pro ně osobně důležité. K praktickým činnostem patří jak rukodělné práce, stavba tábora 

tak i péče o přírodu a kulturní dědictví. Skauti z vlastní vůle o kulturní památky pečují, což 

znamená, že je pomáhají udržovat v dobrém stavu, chránit před ohrožením, poškozením a 

znehodnocením (Břicháček, Růžička, 2000).  
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4.2.2 Spolupráce mladých lidí s dospělými 

Obvykle jsou mezi vůdcem nebo vůdkyní a členy oddílu přátelské vztahy, dospělí a 

děti k sobě mají blíž než třeba ve škole. Vedoucí člen by měl zajistit, aby každá aktivita, 

kterou oddíl podniká, byla úspěšně zrealizována. Také by měl působit na oddíl jako 

vychovatel a přátelský poradce (Břicháček, Růžička, 2000). 

 

4.2.3 Postupné programy 

Postupné podnětné programy, které jsou založeny na zájmech účastníků, na 

individuálním přístupu i spolupráci. To vše by mělo odpovídat věku, pohlaví i vyspělosti 

dětí či dospívajících. Různé projekty za pomoc kulturních památek jsou obvykle odborně i 

metodicky dlouhodobější systematické programy. Skauty vede ke spolupráci navzájem i 

s dospělými, posiluje komunikaci, někdy i mezinárodní a přivádí je k pocitu odpovědnosti 

naší Zemi. U skautů se předpokládá dobrá vůle – že nebudou památky zbytečně 

poškozovat, ale budou je chránit. Péče o památky může být vhodným doplňkem a inspirací 

skautského programu, ale pouze jako doplněk, nikoli hlavní náplní (Růžička, 2000). 

 

4.2.4 Skautský zákon a slib 

Skautský zákon 

Skautky a skauti na celém světě se hlásí ke stejným ideálům, řídí se stejným 

zákonem. Deset bodů skautského zákona říká, jak by měli myslet, mluvit a jednat. Jsou to 

zásady, kterými by se měli řídit nejen, dokud chodí do skautského oddílu, ale i ve vzdálené 

budoucnosti – po celý život. Jednotlivé body zákona se snadno odříkávají, ale těžší je 

jejich uskutečňování v každodenním životě. Všichni se občas proti skautskému zákonu 

proviní, a přesto nepřestávají být skauty. Důležité je, aby si svůj prohřešek uvědomili a 

snažili se o nápravu. Zákon a slib tak dávají skautům po celý život sílu k zápasu se svými 

slabostmi a špatnými vlastnostmi (Skauting, 1995). 
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Desatero skautského zákona: 

1. Skaut je pravdomluvný. 

2. Skaut je věrný a oddaný. 

3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným. 

4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta. 

5. Skaut je zdvořilý. 

6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských. 

7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců. 

8. Skaut je veselé mysli. 

9. Skaut je hospodárný. 

10.  Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích. 

 

Skautský slib 

Skautský slib (viz. obr. 6) je slavnostní slib, který skládají členové skautského 

hnutí. Jeho složením se člověk stává skautem a deklaruje odhodlání dodržovat základní 

ideje skautingu: principy povinnosti k Bohu, sobě samému a bližním. Jde o jeden z 

charakteristických znaků skautingu (Skauting, 1995). 

 

Slibuji na svoji čest, jak dovedu nejlépe:  

1. sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,  

2. plnit povinnosti vlastní a zachovávat skautské zákony,  

3. duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním.  

K tomu mi pomáhej Bůh! (dobrovolná doložka) 

   

Heslo skautů 

Buď připraven! 

  

Denní příkaz 

Vykonat denně aspoň jeden dobrý skutek. 
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Obr. 6: Skautský slib 

 

4.2.5 Družinový (nebo týmový) systém 

Základem výchovy ve skautském věku je družinový systém – činnost v družině 

posiluje zodpovědnost, rozhodování; děti se učí spolehnout se na sebe navzájem, musí 

spolu komunikovat a spolupracovat. Každá skupinka se běžně skládá z 6 – 8 dětských 

členů, je vedena jen poněkud staršími či zkušenějšími vrstevníky. Mládež ve věku 12 – 17 

let má přirozenou potřebu se sdružovat do menších skupin, kde vznikají, rozvíjí se a 

upevňují sociální vztahy. Mládež předpubertálního a pubertálního věku se v malé skupině 

se snaží být jiná, než je společnost dospělých. V dobře sestavené družině se do vedení 

dostávají nejschopnější členové, ale i ti méně schopní zde nacházejí svou roli a své 

možnosti uplatnění. Vzhledem k biologickým a mentálním odlišnostem mezi pohlavími, 

jsou dívčí družiny založeny spíše na spolupráci, kdežto chlapecké spíše na autoritě silného 

vůdce (Cvrček, 2000).   

Věkové rozdělení skautů 

VLČATA  

Chlapci 6 - 10 let, sdružují se ve smečkách.  

SVĚTLUŠKY  

Děvčata 6 - 10 let, základní organizační jednotkou je roj  

SKAUTI, SKAUTKY  
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Chlapci a děvčata 10 - 15 let, tvoří oddíl. Ten je složen z družin, v čele oddílu stojí 

vůdce, v čele družin je rádce.  

ROVEŘI, RANGERS  

Chlapci a děvčata 15 - 21 let  

OLDSKAUTI, OLDSKAUTKY  

Muži a ženy 21 let a více 

Program "vlčáckého" stupně je především hravý a je organizován často po větších 

skupinách dětí, skautský stupeň přináší typický skautský program s uplatněním 

družinového systému, a roverský věk pak znamená přechod k náročnějším činnostem, větší 

důraz na duchovní rozměr člověka a je zaměřen na službu. 

4.2.6 Další prvky skautské metody: 

o Skautské symboly 

Skauti téměř na celém světě mají ve znaku lilii. Tato lilie má v mnoha zemích 

odlišný tvar, barvu i velikost. Na bronzovém slibovém odznaku českých skautů (viz. obr. 

7) je uprostřed lilie umístěn štítek s černou psí hlavou, kterou nakreslil Mikoláš Aleš. Zlatá 

barva trojlístku znázorňuje zář slunce, které svítí na děti na celém světě. Tři lístky 

připomínají tři body skautského slibu. Stonek trojlístku je starým symbolickým vyjádřením 

ohně, plamene lásky k lidstvu. Hrot kompasové střelky ve středním lístku je ukazatelem 

správné cesty. Celý znak je ještě doplněn jetelovým trojlístkem, 

který je odznakem skautek na celém světě. 

 Světová skautská organizace WOSM (viz. obr. 8) zvolila 

za svůj oficiální znak bílou lilii s dvěma pěticípými hvězdičkami, 

obklopenou kruhem, vytvořeným lanem, jehož konce jsou dole 

spojeny ambulančním uzlem. Tento znak je na fialovém 

podkladu. Obě hvězdičky v lilii i v trojúhelníku mají deset cípků, 

jako má skautský zákon deset bodů. Jiný znak mají poté i světová 

asociace skautek – WAGGGS (viz. obr. 9) a organizace oldskautů a oldskautek ISGF (viz. 

obr. 10). 

 

 

Obr. 7: Znak 
českých skautů 
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 K symbolům českých skautů patří také sekerka zaseknutá do špalku. Nejčastěji ji 

vídáme na táborech. Vedoucí ji zasekne při prvním slavnostním nástupu na začátku tábora 

jako symbol zahájené společné práce. A vytáhne teprve po skončení tábora (Skauting, 

1995). 

 

 

 

 

 
                       Obr. 8: Znak WOSM                               Obr. 9: Znak WAGGGS 

 

 

 

 

                     
Obr. 10: Znak ISGF 

                               
 

o Skautský pozdrav 

Mezi skautské symboly patří i skautský pozdrav, používaný především jako způsob 

vzdání úcty např. při vztyčování vlajky, ale i jako formální pozdrav mezi sebou. Při 

skautském pozdravu (viz. obr. 11) skaut zvedne pravou ruku tak, že palec překrývá 

malíček a zbylé tři prsty jsou nataženy vzhůru, dlaní před sebe. Tři zdvižené prsty 

symbolizují tři body skautského slibu, který tento slib vyjadřují - povinnost k Bohu, sobě a 

druhým. Palec překrývající malíček značí zásadu, že silnější chrání slabšího, a kruh, 

vzniklý jejich spojením celosvětové skautské bratrství. 

 

o Skautské podání ruky 

Skauti na celém světě si podávají levou ruku, a při podání ruky navíc poněkud 

odtáhnou malíček od ostatních prstů, takže se malíčky obou rukou do sebe při stisku 
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zaklesnou (viz. obr. 12). Oddělené tři prsty zde mají podobný význam jako při pozdravu, 

jako by podání ruky bylo vlastně jiným vyjádřením skautského pozdravu (internet- 2). 

 

 
Obr. 11: Skautský pozdrav 

 
Obr. 12: Skautské podání ruky 

 

o Skautský kroj 

Skautský kroj (viz. obr. 13 a obr. 14) je jedním z nejviditelnějších symbolů, jimiž 

skauti vyjadřují svoji příslušnost k hnutí. Kromě role symbolické má kroj často i roli 

sociální; zakrývat všemožné sociální rozdíly mezi skauty a přispívat tak k pocitu rovnosti 

všech skautů.  

Skautský kroj, se skládá z košile, šátku s turbánkem, šňůrky s píšťalkou a krátkých 

nebo dlouhých jednobarevných kalhot s opaskem a skautskou přezkou (internet- 2). 

Košile 

Od roku 2005 nosí skauti a skautky košile jednotné pískové barvy. Jen vodní skauti 

nosí košile modré barvy. Košili je možno zakoupit v prodejně se skautským vybavením 

JUN nebo od některého ze starších členů oddílu. 
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Na levém rukávu jsou tyto nášivky: 

• "Domovenka" - název města, ve kterém je oddíl 

registrován 

• Číslo oddílu 

Na pravý rukáv patří tyto nášivky: 

• Znak mezinárodní organizace WOSM (chlapci)  

nebo WAGGGS (dívky) 

• Odborky, "bobříci", absolvované kurzy 

Nad levou kapsu patří po složení nováčkovské 

zkoušky příslušný slibový odznak. 

Šátek 

Žlutý -   vlčata a světlušky  

Hnědý - skauti, skautky a činovníci        

Šedý -   absolventi lesních škol (kvalifikačních 

   kurzů pro junácké vůdce 

Turbánek 

Ozdobný uzel, který slouží ke spojení dvou 

konců šátku 

Šňůrka s píšťalkou 

žlutá -     vlčata a světlušky (do 10 let) 

zelená -   skauti a skautky (od 10 do 15 let) 

červená - roveři (od 15 let do splnění zkoušek) 

bílá -      činovníci 

Kalhoty 

Ke skautskému kroji patří krátké, v chladnějších měsících pak dlouhé kalhoty, které 

by měly být jednobarevné, nejlépe zelené nebo hnědé (internet- 2). 

 

Obr. 13: Skautský kroj 
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Obr. 14: Detail skautského kroje 

 

o Skautské svátky 

Světlušky i skautky na celém světě slaví 22. únor jako Den sesterství. Toto datum si 

vybraly proto, že se 22. února narodili jak zakladatel světového skautského hnutí Robert 

Baden - Powell, tak jeho žena Olave. Dívčí oddíly se scházejí k malé slavnosti, při které se 

v duchu spojí se skautkami na celé zemi. 

Co pro dívky znamená 22. únor, to je pro chlapce svátek sv. Jiří – 24. Duben. Sv. 

Jiří je patronem skautů ve všech světadílech. Podle prastaré báje to byl rytíř, který projevil 

svou statečnost v boji s drakem. Dnes jeho zápas vykládáme jako boj se zlem. 

4. října -  svatý František z Asisi (1182 - 1226), patron vlčat celého světa (Skauting, 

1995). 

 

Skauting jako služba bližnímu 

Služba bližnímu je samou podstatou skautského hnutí. Služba bližnímu se prolíná 

se skautským slibem, zákonem i heslem. Vztah ke druhým bývá buď nepřátelský, lhostejný 

nebo přátelský. Přátelství se ovšem musí projevovat konkrétně – skutky. Jakmile přestanou 

být jen nahodilé, ale stávají se uvědomělým a systematickým jednáním, stávají se službou. 
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Důležité je, že účinná služba bližnímu předpokládá schopnosti, vědomosti či 

dovednosti, které si musí každý osvojit. Bez nich totiž tato snaha může přinést více škody 

než užitku. 

Skauting je velice účinnou cestou jak spojovat touhu druhým pomáhat 

s opravdovou schopností tuto pomoc poskytovat. 

 

Hledání nových cest ve skautské výchově 

Základní cíle skautské výchovy jsou stále platné, ale některé formy se během více 

jak stoleté historie musí měnit tak, aby odpovídaly potřebám dnešních dětí i dnešní 

společnosti.  

Příklad netradičních postupů a metod: 

- ekologické projekty a projekty spojené se záchranou kulturního dědictví - 

komplexní programy zaměřené na poznávání a ochranu jak životního prostředí, tak 

památkové péče 

- netradiční sporty – lakros, rafting,… 

- výchovné využití počítače – např. tvorba internetové stránky oddílu 

- nové formy služby společnosti – péče o zdravotně postižené a děti z dětských 

domovů (Břicháček, Růžička, 2000). 

4.3 Pomoc skautů na záchraně kulturního dědictví v ČR 

o Obnova kulturního dědictví údolí Desné 

Jedná se asi o nejvýznamnější pomoc skautů pro záchranu kulturního dědictví. 

Konkrétně jde o obnovu (obnovu materiální, ale i duchovní a společenskou) cenných, 

ohrožených a zapomenutých staveb. 

Hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie v Pekařově 

Projekt obnovy této kaple byl realizován od podzimu roku 2003. Na opravě se 

opakovaně podílely skautské oddíly ze Šumperka, Prahy a Kroměříže. 

Zachránit více než sto padesát let starou hřbitovní kapli v Pekařově na Šumpersku 

(viz. obr. 15) se rozhodly čtyři desítky skautů. Kaple zarůstala stromy a křovinami, takže 
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nebýt všímavých skautů, kteří začali uvažovat o její rekonstrukci, tato církevní památka by 

chátrala dál. 

 Nejvíce pomáhalo skautské středisko z pražského Smíchova. Jejich iniciativa byla 

jedním z důvodů pro založení Občanského sdružení Obnova kulturního dědictví údolí 

Desné, které práce na obnově kaple zajišťuje a shání na ně peníze. Skauti otloukali 

zpuchřelou omítku a káceli dřeviny v okolí kaple. Nejvíce práce je ovšem čekalo 

v podzemí, protože pod sakristií byl zasypaný sklep, který chtěli postupně odkrýt. 

 Tato záslužná práce skautů (viz. obr. 16) přispěla nejen k obnově památky, ale i 

setkat se s dalšími mladými lidmi s možností dobře se pobavit. Mít v ruce sekyru, pilu či 

jiné nářadí se patnáctiletým Pražákům nestává příliš často. Když se k tomu přidá skvělá 

parta, dobrá zábava i poučení z historie, je to neodolatelná nabídka (internet – 6). 

 

         
           Obr. 15: Kaple v Pekařově              Obr. 16: Pomoc skautů při obnově kaple 

o Českobrodské podzemí 

V roce 1993 kdy byl založen Spolek pro ochranu kulturních a historických památek 

Českobrodska, se začalo s prozkoumáváním českobrodského podzemí. Skauti významně 

pomáhali s vyklízením podzemních chodeb, i když později museli přestat, protože vzniklo 
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nařčení, že se vykořisťují děti. Nicméně v současnosti slouží sklepení a chodby jako 

prostor pro přátelská setkání a pořádání drobných společensko-kulturních akcí jako jsou 

komorní koncerty, uvedení drobných dramatických vystoupení a i občasné krátkodobé 

výstavby regionálního charakteru. 

 

o Rekonstrukce areálu bývalé Městské vodárny 

Oddíl vodních skautů NEPTUN Znojmo se od roku 1999 podílí na rekonstrukci 

areálu památky bývalé městské vodárny, která je nezbytná, protože památka je v 

havarijním stavu. Bez stavebního zásahu by v nedlouhé době došlo k jejímu nenávratnému 

poškození nebo dokonce zničení. Realizací projektu bude památka zachráněna a využita k 

veřejně prospěšné činnosti, k volnočasovým aktivitám dětí a mládeže (internet – 7). 

 

Pomoc skautů na ochranu kulturního dědictví v zahraničí: 

o Banská Štiavnica 

V roce 2007 probíhala v Bánské Štiavnici 

akce na záchranu památek, kterých je ve městě 

několik. Ta je zapsána pro svou spoustu 

architektonického i technického bohatství na 

Seznam světového kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO. S obnovou pomáhali dobrovolníci 

Evropské dobrovolnické služby a slovenští skauti 

(viz. obr. 18). Síly se soustředily hlavně na opravy 

Kalvárie (viz. obr. 17), což je barokní areál 

s historickou lipovou alejí. Komplex kostelů a 

kapliček byl však dlouhodobě ve zdevastovaném 

stavu, který se zhoršoval – a jedině aktivní pomoc 

mohla zachránit tento skvost kulturně-historického 

dědictví pro další generace (internet – 8). 

 

 

Obr. 17: Kalvárie nad Banskou 
Štiavnicí 
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Obr. 18: Slovenští skauti pomáhají s obnovou památky 
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5. Závěr 
Skauting nabízí dětem, mládeži i dospělým život, který je smysluplným bytím; 

možnost orientovat se ve vztahu k duchovním hodnotám, k druhým lidem, ke společnosti, 

k sobě i přírodě. Chce vychovávat osobnosti, které dokážou kladně ovlivňovat společnost, 

které jsou součástí elity národa a které chtějí a umějí se starat o vše potřebné. Je velice 

účinnou cestou, jak spojovat touhu druhým pomáhat s opravdovou schopností tuto pomoc 

poskytovat.  

Posouzením výchovné metody mládeže musím konstatovat, že je vede k cestě 

osobního růstu, je soustavou výchovy a sebevýchovy vedoucí k upevňování charakteru, 

vytváření hodnotového systému, rozvoji dovedností a znalostí. Teprve jejich společné 

působení – i když ne vždy ve stejný čas na stejném místě – má tu výchovnou sílu.  

 K zájmům skautů patří též péče o přírodu a kulturní dědictví. Skauti 

z vlastní vůle o kulturní památky pečují a pomáhají je udržovat v dobrém stavu. Bohužel 

mnoho kulturních památek je v devastujícím stavu. Velmi špatný stav přetrvává u objektů 

(areálů) bývalých tvrzí, drobných zámečků a bývalých šlechtických sídel, většinou 

navrácených v restituci. Pro tyto objekty se velmi špatně nachází možné využití, čímž se i 

oddaluje jejich záchrana a jejich stav se neustále zhoršuje.  

 Ne však stav všech kulturních objektů je ve špatném stavu. Část z nich je ve 

stavu relativně dobrém, ale je na nich nutné provádět průběžnou údržbu a opravy. To 

samozřejmě stojí nemalé finance. Možným řešením by bylo zprostředkování sbírek 

veřejnosti, čehož by se mohli ujmout skauti. To, že to není marná snaha, dokazuje i sbírka, 

kterou zorganizovali skauti na pomoc obnovy kulturního dědictví v údolí Desné, díky 

čemuž se mohla zaplatit obnova cenných, ohrožených a zapomenutých staveb.  

 

„Jednou skautem – navždy skautem“: Skauting je způsob jak žít krásný a bohatý život. 
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