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Úvod 
 

Připravil jsem si ročníkovou práci na téma Skauting. Toto téma jsem si vybral, 

protože jsem Skaut už deset let, je to můj životní styl, podle kterého se snažím řídit a 

zajímá mě jeho historie a vývoj. Chtěl bych vás seznámit s tím, co to skauting je, 

jakou má historii, jaké jsou jeho hlavní myšlenky a symboly. 
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Co je to skauting? 

 

Skauting je celosvětové hnutí, které podporuje mladé lidi v jejich mentálním, fyzickém 

a duchovním rozvoji. Je to společenství, které sdružuje lidi každého věku. Je ale také 

životním stylem člověka, který se skautským slibem zavázal plnit povinnosti k Bohu, 

sobě samému i druhým lidem, a řídit se skautským zákonem. Být skautem hlavně 

znamená být dobrým člověkem. Skauting je zaměřený především na kolektivní 

činnosti, učení se novým věcem, výlety, akce, hry a pobyt v přírodě. Slovo skauting 

vzniklo z anglického slova scout což znamená zvěd, průzkumník nebo pozorovatel. 

 

Obr. 1 – Fotka z mezinárodního setkání skautů 



7 

 

Poslání a cíle 

 

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

na každém člověku, co pro to udělá. Skauting je tedy hnutí, jehož posláním je 

zlepšovat svět skrze jednotlivé lidi, kterým pomáhá vstoupit na cestu dobrovolného 

zájmu o vlastní rozvoj i rozvoj nejbližších lidí. Cílem skautů je tedy rozvinout se tak, 

aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě 

a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami, stanovenými 

zakladatelem skautského hnutí Robertem Badenem-Powellem a zakladatelem 

českého skautingu Antonínem Benjamínem Svojsíkem. 

 

„Pokusme se zanechat tento svět o trochu lepším, než jaký byl, když jsme na něj přišli.“ 

 

Robert Baden-Powell – zakladatel skautingu 
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Historie  
 

Skauting u nás a především ve světě má bohatou historii. Vznikl z touhy vytvořit 

výchovný systém blízký pro člověka počátku 20. století. I přesto, že je v dnešní době 

inovován a přepracováván, aby byl životaschopný i v tomto století, základní ideje a 

skautské zákony platí v podstatě nezměněné formě dodnes. 

 

Světový skauting 

 

O vznik skautingu ve světě se především zasloužili Angličan Robert Baden-Powell a 

Američan Ernest Thompson Seton. 

 

Ernest Thompson Seton, přezdívaný "Black 

Wolf" - "Černý Vlk" byl zálesák, znalec přírody, 

spisovatel a kreslíř. V roce 1902 založil ve 

Spojených státech organizaci Woodcraft Indians - 

hnutí postavené na ideálu života v přírodě, hnutí 

naplněné romantikou amerických Indiánů, s 

vypracovanou symbolikou, rituály a výchovným i 

sebevýchovným programem v duchu lesní 

moudrosti. Základní rysy hnutí popsal Seton ve 

dvou knihách: Svitek březové kůry (The Birchbark 

Roll of the Woodcraft Indians) a Kniha lesní moudrosti (Book of Woodcraft and Indian 

Lore). Byl jedním z těch, co inspirovali Baden-Powella k založení skautingu. 

 

Sir Robert Baden-Powell, přezdívaný "B. - P. "  

[bi: pi:] byl anglický generál proslavený úspěšnou 

obranou jihoafrického městečka Mafeking.  Za 

vznik skautingu jako takového se pokládá rok 1907, 

kdy Baden-Powell podnikl 1. – 8. srpna s 20 chlapci 

první pokusný skautský tábor na ostrově Brownsea 

v Anglii. Úspěch tábora ho motivoval k pokračování 

v projektu. Během jara 1908 dokončil a vydal 

rukopis knihy Scouting for Boys, ve které Baden-

Obr. 2 – Ernest Thompson Seton 

Obr. 3 – Robert Baden-Powell 
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Powell představoval a nabízel skautský program, a to v tak přístupné a srozumitelné 

formě, že kniha ihned získala jejich zájem. Když Baden-Powell v září roku 1909 

svolal celonárodní setkání skautů, aby zjistil, jaký ohlas skauting mezi chlapci vyvolal, 

reagovalo více než 10 000 chlapců, a dokonce i několik skupinek dívek.  

 

Za rok bylo už prvních skautek na 6000. Baden-Powell byl nucen na situaci reagovat. 

Načrtl zhruba program dívčího hnutí, a požádal svoji sestru Agnes, aby se dívčí 

organizace ujala. Jmenoval ji předsedkyní dívčího hnutí - "Girl Guides Association". 

To bylo v roce 1910, a toho roku také Baden-Powell definitivně opustil armádu, aby 

se mohl nadále věnovat pouze skautům. Tou dobou byl už skauting se svými více 

než 100 000 členy nejdůležitějším mládežnickým hnutím v Anglii.  

 

„Skauting může být klíčem k nové výchovné metodě, k tomu, jak zaujmout mládež. 

Tisíce a statisíce mladých lidí! Bude to druh bratrství bez rozdílu původu, rasy a vyznání, 

bohatství i chudoby.“ 

 

Robert Baden-Powell – zakladatel skautingu 

Obr. 4 – Kniha – Scouting for Boys 
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Český skauting  

 

S prvními pokusy o skauting v českých zemích začal v roce 1911 profesor tělocviku 

Antonín Benjamín Svojsík. Inspirací mu byla práce R. Baden-Powella v Anglii, ale 

značný vliv na utváření českého skautingu měl i Američan E. T. Seton a jeho 

myšlenky woodcraftu. 

 

Již v roce 1912 Svojsík pořádal první skautský tábor 

u myslivny Orlovna pod hradem Lipnicí, a v témže 

roce vydal 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, ale oslovil na pomoc současné české 

osobnosti a odborníky z příslušných oblastí, takže 

kniha je vlastně souborem článků týkajících se 

nejrůznějších hledisek skautingu, a to z teoretické i 

praktické stránky. 

 

Český skauting byl tedy od počátku poněkud odlišný od anglického, protože kladl 

větší důraz na pobyt v přírodě a romantismus (vlivem amerického woodcraftu) a na 

národní cítění, což vyplývalo z postavení českého národa v době vzniku. Naopak 

menší důraz byl kladen na původní křesťanské základy skautingu. To se také 

promítlo do poněkud odlišného českého znění skautského slibu. Již před první 

světovou válkou doporučoval mládeži Baden-Powelovy práce a skauting také 

profesor Tomáš Garrigue Masaryk, pozdější prezident, jako činnost novou a 

všeobecně prospěšnou. Roku 1914 pak byl založen spolek Junák-český skaut, po 

Svojsíkově neúspěšném pokusu realizovat skautské myšlenky a metody na půdě 

Sokola. 

 

Během historie Česka byl skauting třikrát zakázán totalitními režimy (nacisty a 

komunisty), protože proti totalitě vždy aktivně vystupoval. Řada skautů 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 svoji činnost.  

Obr. 3 – Antonín Benjamín Svojsík 
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Myšlenkové základy skautingu  

Skautský slib 

 

Skautský slib je jednou ze základních charakteristik skautingu, jeho složením se 

člověk stává skautem. V jeho znění jsou vyjádřeny základní ideje skautingu, principy 

povinnosti k Bohu, sobě samému a bližním. Přestože se přesné znění slibu v různých 

skautských organizacích liší, všechny formulace vycházejí z původního slibu 

navrženého Baden-Powellem. Zde je pro srovnání znění původního Baden-

Powellova slibu, a znění slibu české organizace. 

 

Britské znění (podle Baden-Powella):

 

On my honour I promise that I will do my 

best: 

1. To do my duty to God and the King. 

2. To help other people at all times. 

3. To obey the Scout Law. 

Překlad: 

Slibuji na svoji čest, jak dovedu nejlépe: 

 

1. Plnit své povinnosti k Bohu a ke králi. 

2. Pomáhat druhým v každé době. 

3. Zachovávat skautský zákon.  

 

 

České znění: 

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. 

 

Dobrovolný dodatek: 

K tomu mi pomáhej Bůh!  
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Skautský zákon a heslo 

Dalším prvkem skautské výchovy je skautský zákon. Původní znění mělo 10 bodů, a 

z něj vycházejí i všechna současná znění. Vyskytuje se zde větší variace než u verzí 

slibu. Je to nejspíše proto, že skautský zákon není chápán jako zcela základní ideový 

pilíř skautingu - jedná se spíš o výchovný nástroj, který je možné v podrobnostech 

přizpůsobovat měnícím se okolnostem. Pro srovnání uvádím tři verze skautského 

zákona: 

 

 

Britská verze: (znění velmi blízké původnímu Baden-Powellovu) 

 

1. A Scout's honour is to be trusted. 

2. A Scout is loyal to his Queen, his Country, his Scouters, his Parents, his 

Employers, and those under him. 

3. A Scout's duty is to be useful and to help others. 

4. A Scout is a friend to all, and a brother to every other Scout, no matter to what 

country, class or creed the other belongs. 

5. A Scout is courteous. 

6. A Scout is a friend to animals and to all other created things. 

7. A Scout obeys the orders of his parents, Patrol Leader, or Scout Master 

without question. 

8. A Scout smiles and whistles under all difficulties. 

9. A Scout is thrifty. 

10. A Scout is clean in thought, word and deed. 

 

Překlad: 

1. Ctí skauta je, že je mu možné věřit. 

2. Skaut je oddaný své královně, své zemi, skautským vůdcům, rodičům, 

zaměstnavatelům, a svým podřízeným. 

3. Povinností skauta je být prospěšný a pomáhat jiným. 

4. Skaut je přítelem všech, a bratrem každého jiného skauta, bez ohledu na jeho 

zemi, společenskou třídu či víru. 

5. Skaut je zdvořilý. 

6. Skaut je přítelem zvířat a všech ostatních stvořených bytostí. 
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7. Skaut poslouchá příkazy svých rodičů, rádce družiny či vůdce oddílu bez 

odmluvy. 

8. Skaut si píská a usmívá se v jakýchkoliv nesnázích. 

9. Skaut je hospodárný. 

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

 

Americká verze: 

A Scout is: Trustworthy, Loyal, Helpful, Friendly, Courteous, Kind, Obedient, 

Cheerful, Thrifty, Brave, Clean and Reverent.  

 

Překlad: 

Skaut je: Pravdomluvný, oddaný, prospěšný, kamarádský, zdvořilý, přívětivý, 

poslušný, veselý, hospodárný, statečný, čistý a uctivý. 

 

Česká verze: 

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 myšlenkách, slovech i skutcích 

 

K hlavním myšlenkovým základům skautingu patří také skautské heslo. Jeho znění je 

na celém světě stejné: „Be prepared!“ v češtině „Buď připraven!“ Jde zjednodušeně o 

to, dělat správné věci ve správnou chvíli v jakékoliv životní situaci. 
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Skautská metoda 

 

Skauting je založen na výchovné metodě, která má vést k upevňování charakteru, 

vytváření hodnotového systému, rozvoji dovedností a znalostí. Skautskou výchovnou 

metodu tvoří systém vzájemně provázaných prvků. 

 

Hlavním prvkem metody je družinový systém, což je práce v družinách a menších 

skupinách. Zakladatelem družinového systému je Baden-Powell, který během 

búrských válek v jižní Africe rozdělil své vojáky do menších skupinek s jedním 

vedoucím, který je organizoval. Tento nápad se osvědčil i v práci s mladými lidmi, a 

tak vznikl družinový systém, jak ho známe dnes. V družinách se děti učí od sebe 

navzájem, jeden druhému jde často příkladem, zde také vznikají pevné přátelské 

vztahy. Družina jako taková je základním bodem skautské hierarchie. Několik družin 

tvoří oddíl a oddíly tvoří středisko. Nejvyšším bodem hierarchie je celostátní 

organizace (u nás Junák – Český skaut, z. s.), která sdružuje všechny střediska 

v republice. 

 

Příroda je nejen vynikající prostředí pro skautskou výchovu, ale i jeden z objektů 

jejího zájmu. Proto pobyt a činnosti v přírodě jsou dalším prvkem skautské metody. 

Skauting vede děti k úctě k přírodě, její ochraně a prožívání silných zážitků 

spojených s vnímáním přírody a jejích krás. Zároveň využívá možností, které příroda 

nabízí k uskutečnění dalších aktivit skautské praxe jako je sport, poznávání historicky 

a kulturně zajímavých míst, učení se zdravému životnímu stylu atd. Vyvrcholením 

celoroční družinové činnosti je stanový tábor v přírodě, na kterém bývají družiny 

z celého oddílu. Na táboře probíhají hry, při kterých si jednotlivci nebo i družiny mezi 

sebou porovnávají svoje vědomosti, schopnosti, síly a soutěží. Pobyt v přírodě 

v odloučení od moderního světa, překonávání sebe sama a pomoc ostatním slouží 

k velkému osobnostnímu růstu každého účastníka.  

 

Učení se aktivní činnosti, neboli učím se tím, že něco dělám je dalším prvkem. 

Například udržování chodu tábora vlastními silami, je nástrojem, jak budovat u dětí 

úctu k práci, učí je samostatnosti, střídmosti, utužuje fyzickou kondici aj. Znalosti a 

dovednosti by neměly být dětem předkládány „na podnose“. Poznatky a zkušenosti 
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by měly děti sbírat samy vlastní aktivitou a zvídavostí nebo prostřednictvím her, což 

výrazně pomáhá jak samotném procesu učení, tak i atraktivitě programu. 

 

Skauting je založen na cestě neustálé výchovy a sebevýchovy, jež by měla každého 

zdokonalovat po všech stránkách a dát vyniknout nejlepším vlastnostem každého 

jedince. Možností, jak posilovat osobní rozvoj, je mnoho – od plnění skautské 

stezky, odborných zkoušek - odborek, oddílových výzev, až po pozdější činovnické 

vzdělávání. Nejde o porovnávání schopností dětí navzájem, ale hlavně o osobní růst 

a zdokonalování se každého jedince zvlášť. Aby se mohl každý zdokonalovat na své 

úrovni, má skauting několik věkových kategorií: 5-7 let = benjamínci, 6-11 let = vlčata 

(chlapci) a světlušky (dívky), 10-15let = skauti a skautky, 15 a více let = roveři a 

rangers. 

 

Služba společnosti. Tento prvek je možné vnímat ve dvou rovinách – na jedné 

straně sám skauting a výchova dětí v oddílech je určitou službou společnosti, do 

které se snaží „vysílat“ aktivní zodpovědné jedince, kteří ctí hodnoty slušné lidské 

společnosti, a na druhé straně je služba jedním z důležitých prvků skautské činnosti 

vůbec. Příkladem může být péče o přírodu, zájem o seniory či děti z dětských 

domovů, občanské iniciativy a jiné lokální, nebo komunitní projekty aj. Skauting 

dětem již od relativně nízkého věku ukazuje, že existují různé společenské, nebo 

ekologické problémy, ale zdůrazňuje, že i jako jednotlivci můžeme napomáhat jejich 

určitému zlepšení. 
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Symboly skautingu 
 

Symbolika hraje ve skautingu velikou roli. Jejím prostřednictvím skauti vyjadřují 

základní myšlenky hnutí a vyjadřují svoji příslušnost k němu. 

Skautská lilie 

 

Skautským znakem je lilie. Tento znak vychází ze 

středověké rytířskosti a jeho smyslem je čistota a čest. 

Zlaté lístky lilie značí správný směr pro každého skauta, 

jako střelka kompasu ukazuje směr k severu. Horní tři 

listy symbolizují cestu skauta, která vede přímo a pokud 

se odchyluje, vrací se zpět na začátek. Tři listy také 

připomínají tři body skautského slibu a tři věkové 

kategorie skautského hnutí (vlče – skaut – rover). 

 

 

Pro českou skautskou lilii je typické doplnění chodským 

psem na středovém štítku. Tuto podobu navrhl Mikoláš Aleš 

s odkazem na českou udatnost a spolehlivost. Skauty staví 

do role ochránců svobody. 

 

Podkladový modrý trojlístek pochází z mezinárodního znaku 

skautek, a spojuje tak české skauty i skautky se všemi 

skauty a skautkami na celém světě. Trojlístek je symbolem 

štěstí a lásky k bližnímu. 

Obr. 4 – Mezinárodní skautská 

lilie 

Obr. 5 – Česká skautská lilie 
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Skautský kroj 

 

Skautský kroj je charakteristické 

označení skautů na   celém světě. 

Jeho hlavní části jsou skautská košile, 

trojcípý šátek s turbánkem a šňůrka s 

píšťalkou. Dalšími částmi skautského 

kroje je také kožený pásek s kruhovou 

přezkou se skautskou lilií nebo také 

skautský klobouk. 

 

 

Kroj každého skauta se liší, podle toho co splnil, do jaké chodí družiny a oddílu nebo 

jakou má funkci.  

 

Šátek: vlčata a světlušky – žlutý šátek, skauti a skautky – hnědý šátek; chlapci nosí 

šátek na límci, dívky pod límcem 

 

Šňůrka: vlčata a světlušky – žlutá, skauti a skautky – zelená, roveři a rangers – 

červená, činovníci – bílá; na šňůrce v kapse je píšťalka 

 

Levý rukáv: domovenka (název města nebo vesnice, ve které se nachází oddíl), číslo 

oddílu, oddílový znak, znak družiny a funkční štítek 

 

Pravý rukáv: znak mezinárodní organizace, nášivky splněných výzev, odborek a 

absolvovaných kurzů 

 

Levá kapsa: nad kapsou se nachází slibový odznak, na lemu kapsy jsou lipové lístky 

(značí počet let ve skautu; zlatý – 10 let, stříbrný – 5 let, bronzový – 1 rok), na středu 

kapsy jsou odznaky splněných zkoušek nebo dosažení činovnické kvalifikace 

 

Pravá kapsa: nad kapsou je mezinárodní domovenka, nad domovenkou je místo pro 

příležitostné nášivky, na středu kapsy je liliový kříž (pro věřící skauty) nebo nášivky 

diamantů související se skautskou stezkou 

Obr. 6 – Český skautský kroj 
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Skautský pozdrav 

 

Skauti mají svůj vlastní pozdrav. Zdraví se pravou rukou s dlaní obrácenou dopředu 

a zdviženou do výše ramen. Palec přitom drží malíček jako symbolický výraz toho, že 

silný chrání slabšího. Tři vztyčené prsty každému připomínají tři body slibu. Skauti si 

navzájem tisknou levice jako výraz lásky a úcty, protože levice je blíž k srdci. Při 

stisku se proplétají malíčky, které ukazují pevnost přátelství. 

 

 

 

Obr. 7 – Skautský pozdrav 
Obr. 8, 9 – Skautský pozdrav - podání ruky 
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Skautská hymna 

 

Zpívá se při slavnostních příležitostech a pro skauty je stejně důležitá jako hymna 

státní. Hymna se také zpívá na táboře na ranním nástupu, když se vztyčuje vlajka při 

zahajování dne. Hudbu složil Karel Kovařovic, autorem slov je František Procházka. 

 

Znění hymny: 

Junáci vzhůru, volá den! 

Luh květem kývá orosen, 

sluníčko blankytem pílí, 

před námi pouť vede k cíli. 

Junáci vzhůru, volá den! 

Junáci vzhůru, volá den! 

  

Junáci vzhůru, volá den! 

Buď připraven, buď připraven! 

K obraně dobra a krásy, 

dožiješ vlasti své spásy. 

Junáci vzhůru, volá den! 

Buď připraven, buď připraven 
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Závěr 
 

Už od počátku je skauting hnutím, které ve velké míře oslovuje především mladé lidi. 

I když vznikl už před více, než sto lety jeho poslání je stále aktuální. Při 

vypracovávání této práce jsem se dozvěděl několik nových věcí a potvrdil jsem si to, 

že být skautem znamená být dobrým člověkem. I proto se budu nadále aktivně 

věnovat skautingu. 

 

 

Resumé 
 

From origin, scouting is a movement that is mostly addressed to young people. 

Although it was founded more than a hundred years ago, its mission is still up to 

date. When I was completing this coursework I found some new informations and I 

approve that be Scout mean be a good human. So I will still be active Scout. 
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