
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKAUTING 

Ročníková práce 

 

Školní rok  2020/2021 

 

 

 

 

Autor: Miroslav Hejč, 9.B 

Konzultant: Mgr. Ondřej Sedlák 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem ročníkovou práci zpracoval samostatně a použil jen 

uvedené zdroje a seznam literaturu. 

Ve Vysočanech dne 28. 5. 2021                                                              Miroslav Hejč 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu práce Mgr. Ondřeji Sedlákovi 

za ochotnou pomoc a cenné rady při vypracovávání této ročníkové práce. 



4 
 

Obsah 
1 ÚVOD .................................................................................................................. 6 

2 HISTORIE ........................................................................................................... 7 

2.1 Světový skauting ........................................................................................... 7 

2.2 Český skauting .............................................................................................. 7 

3 ROBERT BADEN-POWELL ................................................................................ 9 

3.1 Dětství ........................................................................................................... 9 

3.2 Vojenská kariéra ......................................................................................... 10 

3.3 Skautské hnutí ............................................................................................ 11 

4 ANTONÍN BENJAMÍN SVOJSÍK ....................................................................... 13 

4.1 Osobní život ................................................................................................ 13 

4.2 Skautská kariéra ......................................................................................... 14 

5 SKAUTING U NÁS A VE SVĚTĚ ...................................................................... 16 

6 ZNAKY SKAUTINGU ........................................................................................ 16 

6.1 Celosvětové skautské organizace – WOSM, WAGGGS, ISGF................... 16 

6.1.1 WOSM – znak celosvětové skautské organizace ................................. 16 

6.1.2 WAGGGS – znak světové dívčí skautské organizace .......................... 16 

6.1.3 ISGF – organizace dospělých skautů a skautek ................................... 17 

6.2 Skautský znak ............................................................................................. 17 

6.2.1 Zlatá lilie ............................................................................................... 18 

6.2.2 Chodský pes ......................................................................................... 18 

6.2.3 Modrý jetelový trojlístek ........................................................................ 18 

6.3 Skautský kroj ............................................................................................... 18 

6.4 Kategorie skautů ......................................................................................... 19 

6.5 Sliby vlčat, světlušek, skautů....................................................................... 20 

7 ZAJÍMAVOSTI................................................................................................... 21 

8 ZÁVĚR .............................................................................................................. 21 



5 
 

9 RESUMÉ ........................................................................................................... 22 

10 POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE .............................................................. 23 

 

  



6 
 

1 ÚVOD 

V této ročníkové práci vám chci představit historii, vznik, znaky a zakladatele 

skautingu v zahraničí a v České republice. Také si představíme různé skautské 

tradice, zvyky a svátky. 

Toto téma jsem si vybral, protože se mi líbí skautský život, jejich tradice  

a aktivity, kterým se věnují. Sám jsem skautem už více než 6 let a pořád mě 

nepřestávají překvapovat. 

 

 

Obr 1, 2: heslo „skautský oddíl“ otevřeno na internetové adrese: http://www.rehakovi.cz/Knihy 

/Skautsk%C3%BD_v%C5%AFdce/A._Zalo%C5%BEen%C3%AD_a_veden%C3%AD_odd%C3%ADl

u._Skautsk%C3%BD_kroj (16. 3. 2021). 

 

http://www.rehakovi.cz/Knihy%20/Skautsk%C3%BD_v%C5%AFdce/A._Zalo%C5%BEen%C3%AD_a_veden%C3%AD_odd%C3%ADlu._Skautsk%C3%BD_kroj
http://www.rehakovi.cz/Knihy%20/Skautsk%C3%BD_v%C5%AFdce/A._Zalo%C5%BEen%C3%AD_a_veden%C3%AD_odd%C3%ADlu._Skautsk%C3%BD_kroj
http://www.rehakovi.cz/Knihy%20/Skautsk%C3%BD_v%C5%AFdce/A._Zalo%C5%BEen%C3%AD_a_veden%C3%AD_odd%C3%ADlu._Skautsk%C3%BD_kroj
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2 HISTORIE 

Skauting má u nás, a především v zahraničí bohatou historii. Vznikl z pokusu  

o vytvoření výchovného systému pro vojáky na počátku 20. století. I přes to, že je  

v dnešní době inovován a předěláván, aby jej byl možné provozovat i v tomto století, 

základní ideje a skautské zákony platí v téměř nezměněné formě dodnes. 

2.1 Světový skauting 

O vznik skautingu ve světě se zasloužili především dva Angličané – Robert 

Baden-Powell a Ernest Thompson Seton. Tito dva pánové společně roku 1907 

uspořádali historicky první skautský tábor na světě. Tábor se konal na ostrově 

Brownsea a účastnilo se ho 20 chlapců z velkými věkovými rozdíly. Chlapci byli na 

táboře rozděleni do čtyř skupin po pěti, aby společně spolupracovali a naučili  

se vzájemnému respektu. A právě tímto táborem začíná vznikat základ pro skautské 

družiny a oddíly.  

O několik let později, po tomto táboře začne Robert Baden-Powell psát knihu 

Skauting for Boys, díky níž se skauting začal rozšiřovat ohromnou rychlostí do všech 

koutů světa. 

2.2 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, 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 toho samého roku vydal knihu Základy 

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

představu o českém skautingu. Ale na rozdíl od Baden-Powella se Svojsík 

nespoléhal pouze na vlastní síly, a proto také oslovil na pomoc současné české 

osobnosti a odborníky z příslušných oblastí, takže kniha Základy Junáctví 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, romantismus a na národní cítění, což také 

vyplývalo z postavení celého českého národa v době vzniku skautingu. Naopak 
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menší důraz byl kladen na původní křesťanské základy skautingu. To se také hlavně 

promítlo do odlišného českého znění skautského slibu. Roku 1914 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. A řada skautů padla při odbojové činnosti, většina z nich 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: heslo „skaut za války“ otevřeno na internetové adrese: http://www.skaut.cz/sites/default/files 

/imagecache/historie/1940.jpg (22. 4. 2021). 

 

Obr. 4: heslo „skautský oddíl“ otevřeno na internetové adrese: https://www.echo24.cz/img/5c702a44ff 

d83e575d265bb6/1180/614?_sig=L3W4hDhkuBPumSAjlCUbIJBi7Tjtie1w0NCZjJzZKns (28. 5. 2021). 

 

http://www.skaut.cz/sites/default/files%20/imagecache/historie/1940.jpg
http://www.skaut.cz/sites/default/files%20/imagecache/historie/1940.jpg
https://www.echo24.cz/img/5c702a44ff%20d83e575d265bb6/1180/614?_sig=L3W4hDhkuBPumSAjlCUbIJBi7Tjtie1w0NCZjJzZKns
https://www.echo24.cz/img/5c702a44ff%20d83e575d265bb6/1180/614?_sig=L3W4hDhkuBPumSAjlCUbIJBi7Tjtie1w0NCZjJzZKns
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3 ROBERT BADEN-POWELL 

Robert Baden-Powell, celým jménem Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, 

1. baron Baden-Powell of Gilwell, se narodil 22.února 1857 v Londýně. Robert 

Baden-Powell byl voják, ale především to byl zakladatel skautingu a skautského 

hnutí. Byl také za své činy vyznamenán několika různými řády např. Řádem  

Za zásluhy, Řádem Bílého lva, Královským řádem Viktorie, ... 

           

Obr. 5, 6: hesla „robert baden-powell“ a „robert baden-powell scout“ otevřeno na internetových 

adresách: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/BadenPowellggbain39190_%28crop 

ped%29.png a https://lh3.googleusercontent.com/proxy/xxBZOZQWMt2HtFgJJ (6. 5. 2021). 

 

3.1 Dětství 

Robert Baden-Powell byl šestým synem a osmým z deseti dětí reverenda 

Badena-Powella a Henrietty Grace Smythové. Jména Robert Stephenson jsou 

jména jeho kmotra, syna George Stephensona, průkopníka železnice. Jeho otec 

zemřel, když byly Robertovi pouhé tři roky. Ve svých šesti letech nastoupil  

Baden-Powell na Rose Hill School, kde získal stipendium pro vstup  

na Charterhouse School. A právě tato škola měla velký vliv na jeho budoucí život. 

Baden-Powell byl vždy horlivý se učit nové dovednosti. Díky této své povaze  

se naučil výborně hrát na piáno a na housle. Když chodil na již zmiňovanou školu 

Charterhose, začal objevovat svůj zájem o průzkumnictví a lesní moudrost. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/BadenPowellggbain39190_%28crop%20ped%29.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/BadenPowellggbain39190_%28crop%20ped%29.png
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/xxBZOZQWMt2HtFgJJ
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V nedalekých lesích se začal učit stopovat, lovit zvěř a následně se ji učil 

kuchyňsky upravovat. A také začal získávat své zkušenosti zvěda, neboť lov zvěře 

v tomto lese byl zakázán a silně stíhán. A právě tyto zkušenosti se mu později hodily 

v armádě, do které jako vcelku mladý nastoupil. 

3.2 Vojenská kariéra  

Baden-Powell nastoupil do armády jako vcelku mladý hoch. Jako mladý 

důstojník odešel v roce 1876 do Indie a do aktivní služby se zapojil jako poručík. 

Během vojenské služby se specializoval na vyzvědačství, mapování terénu  

a průzkum. V těchto činnostech byl natolik dobrý a úspěšný, že začal cvičit  

a trénovat ostatní vojáky. Na tehdejší dobu měl Baden-Powell dost nezvyklé  

a nestandardní výcvikové metody. Vojáky rozděloval do malých skupinek, které 

museli pracovat pod velením šéfa, uděloval zvláštní uznání pro ty, kteří dobře 

pracovali. A za tento dobrý pracovní výkon jim Baden-Powel uděloval odznaky, které 

byli dosti podobné odznaku, kterým se na kompasu značil sever. A právě tomuto 

odznaku se v dnešní době podobá aktuální skautský znak. 

       

Obr. 7, 8: heslo „robert baden-powell army“ otevřeno na internetové adrese: https://ct24. 

ceskatelevize.cz/sites/default/files/styles/scale_1180/public/1959157boyscouting.jpg?itok=lHbwZPKX 

(12. 3. 2021). 

Později Baden-Powell pobýval na Balkáně, v Jižní Americe a na Maltě. Pak  

se vrátil na pomoc do Afriky, aby bránil Mafeking, když byl po dobu 217 dnů  

na počátku Búrské války v odležení nepřátel. A tohle byl klíčový moment pro test 

Robertových dovedností. Odvaha a schopnosti chlapců ve skupinách kurýrů  

https://ct24.ceskatelevize.cz/sites/default/files/styles/scale_1180/public/1959157boyscouting.jpg?itok=lHbwZPKX
https://ct24.ceskatelevize.cz/sites/default/files/styles/scale_1180/public/1959157boyscouting.jpg?itok=lHbwZPKX
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u Mafekingu na něj udělaly ohromný a trvalý dojem. A on tímto skutkem udělal 

dojem na Anglii. 

V době druhé búrské války, byl už plukovníkem v Britské armádě. Zde dostal 

na starost organizaci jednotek hraničářů na pomoc armádě. S téměř nevycvičenými 

muži se Baden-Powell rozhodl proti mnohonásobné přesile bránit v regionálním 

centru Mafeking. Jejich hlavním cílem a posláním bylo zdržet Búry v bojích  

ve vnitrozemí, dokud se nevylodí armáda. Na této mysi bylo s Badnem-Powellem asi 

800 mužů z armády a policie a zbylých 300 lidí byly obyvatelé Mafekingu. Jako 

rychlé spojky a poslíčci pracovali chlapci ve věku 12-15 let. Celkem se těchto 

vojenských akcí účastnilo asi kolem 2000 lidí. 19. září 1899 začaly opevňovat 

Mafeking, aby ho vůbec ubránili. Nakonec Mafeking ubránili a Baden-Powell se roku 

1903 vrací v pořádku domů. Po návratu domů zjišťuje, že je národním hrdinou. Také 

zjišťuje že jeho malou knížku Aids to Scouting, kterou původně napsal jen pro 

vojáky, využívají vedoucí mládeže a učitelé po celé zemi pro výuku lesní moudrosti. 

3.3 Skautské hnutí  

Roku 1907, čtyři roky po návratu domů, uspořádal Baden-Powell historicky 

první experimentální tábor světa na ostrově Brownsea, aby vyzkoušel své geniální 

nápady v praxi. Proto shromáždil 22 chlapců – některé ze soukromých škol, některé 

již pracující. Na tomto skautském táboře se mu potvrdilo, že děti, i když mají mezi 

sebou velké věkové i společenské rozdíly, si spolu velice dobře rozumí a hrají  

si mezi sebou jako bratři. 

Po velkém úspěchu se svou první knihou Aids to Scouting začal připravovat 

další knihu s názvem Scouting for Boys, která se začala vydávat v roce 1908  

po šesti částech každých čtrnáct dní. Zájem o tuto knihu byl ohromující a kniha  

se proslavila po celém světě. Chlapci z různých koutů světa tuto knihu začali číst  

a sami od sebe se začali shromažďovat do malých skautských družin, aby mohli 

‘scouting‘ zkoušet po vzoru Badna-Powella. Co bylo původně zamýšleno jako 

tréninková metoda pro vojáky a různé existující vojenské organizace, se stalo 

základem nového celosvětového hnutí. Toto hnutí se začalo nazývat Skautské hnutí 

a jeho kniha Scouting for Boys byla přeložena do více než 35 různých jazyků, včetně 

češtiny. Bez jakéhokoliv povyku a různých formalit začali chlapci po celé zemi 

zakládat skautské oddíly. O rok později, v září roku 1908 založil Baden-Powell 
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skautskou kancelář, která vyřizovala všelijaké dotazy ohledně skautingu, které se na 

něj hrnuly ze všech stran. 

Skauting se šířil neskutečnou rychlostí, nejen po celém Britském impériu,  

ale i do všech zemí celého světa. Později se v některých totalitních zemích zrušil, 

protože byl považován za určitou formu demokracie, což bylo trestné. 

Roku 1910 ve věku 53 let odešel Baden-Powell z armády na radu krále 

Eduarda VII., který mu řekl, že činností ve skautském hnutí prokáže své vlasti 

cennější službu než v armádě. Po této radě začal celou svou energii směrovat  

do rozvoje dívčího a chlapeckého skautingu. Dívčí skauting byl založen roku 1910, 

když se dívky zúčastnily první skautské relly, která se konala v Křišťálovém paláci 

v Londýně. Ihned po této relly dívky požádaly Badena-Powella, jestli by se také 

mohly stát skauty. 

Baden-Powell následně cestoval do různých částí světa, aby povzbudil růst 

jeho hnutí, a aby osobně poskytl podporu nově vznikajícím organizacím. Roku 1912 

se Baden-Powell oženil s Olave Soames, která mu byla obrovskou oporou ve všem, 

co dělal. Společně měli tři děti, Petera, Heather a Betty. Olave Lady Baden-Powell 

se později stala světovou skautskou náčelnicí pro všechny skautky na světě. 

Robert Baden-Powell zemřel v Anglii 8. ledna 1941 ve věku 84 let. 

      

Obr. 9, 10: hesla „robert baden-powell“ a „robert baden-powell pomník“ otevřeno na internetových 

adresách: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/Scouting_pioneers.jpg/440px-

Scouting_pioneers.jpg a http://skaut.sk/wp-content/uploads/2016/01/skaut-bp-nyeri-hrob.jpg 

(6. 4. 2021).  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/Scouting_pioneers.jpg/440px-Scouting_pioneers.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/Scouting_pioneers.jpg/440px-Scouting_pioneers.jpg
http://skaut.sk/wp-content/uploads/2016/01/skaut-bp-nyeri-hrob.jpg
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4 ANTONÍN BENJAMÍN SVOJSÍK 

4.1 Osobní život  

Antonín Benjamín Svojsík byl český pedagog, ale především zakladatel 

českého skautingu, který se narodil 5. září 1876 v Praze. Původním jménem Antonín 

František Svojsík se narodil jako druhý ze čtyř synů Antonína Svojsíka a Ludmily 

Havlíkové. Jeho starší bratr Alois Svojsík byl velmi vážený kněz, který roku 1913 

vydal velice rozsáhlou knihu Japonsko a jeho lid, která byla zdaleka nejobsáhlejší 

knihou o Japonsku napsaná v češtině za dob Rakouska-Uherska. 

      

Obr. 11, 12: heslo „antonín benjamín svojsík“ otevřeno na internetových adresách: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Prof._Anton%C3%ADn_B._Svojs%C3%ADk.jpg 

a http://img.geocaching.com/cache/eaefdb1a-cb51-476d-bb02-115a6dc2d3ec.jpg (3. 3. 2021). 

 

Až do svých tří let bydlel Antonín Benjamín Svojsík s rodiči ve Dvoře Králové 

nad Labem, kde byl jeho otec Antonín Svojsík zaměstnán jako soudní zřízenec.  

Po otcově smrti se Antonín Benjamín Svojsík společně s matkou Ludmilou rozhodli 

přestěhovat do Prahy. 

Od mala byl A. B. Svojsík pohybově nadaný a za každou cenu se chtěl stát 

učitelem tělesné výchovy, což se mu také povedlo. Velice rád zpíval, a právě proto 

se stal jedním z členů Českého pěveckého kvarteta. Zde získal přezdívku Benjamín, 

protože byl nejmladší ze všech členů kvarteta. V roce 1902 se kvarteto vydalo  

na cestu po světě kde sklízelo obrovské úspěchy. Po této cestě ještě mnohokrát  

A. B. Svojsík navštívil město svého dětství Dvůr Králové a v tomto městě se také 

poprvé seznámil se skautingem. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Prof._Anton%C3%ADn_B._Svojs%C3%ADk.jpg
http://img.geocaching.com/cache/eaefdb1a-cb51-476d-bb02-115a6dc2d3ec.jpg
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4.2 Skautská kariéra 

Díky svému bratrovy Aloisovi a Josefu Meilbeckovi se poprvé seznámil  

se skautingem roku 1909 a o dva roky později se jako středoškolský profesor vydal 

do Anglie, aby blíže poznal skauting. Zde navštívil letní skautský tábor, kde poznal 

nové metody výchovy mládeže. Domů se z Anglie vrátil velice nadšený a pustil  

se do překládání knihy Scouting for Boys od Roberta Badena-Powella. Ale během 

překládání si uvědomil, že není možné přesně přenést anglický skauting do českých 

poměrů. Pak nakonec knihu nikdy nevydal. 

Po prázdninách roku 1911 sestavil A.B. Svojsík pokusnou skautskou družinu  

z žáků žižkovské reálky, kde učil. Osobně se radil s významnými odborníky a získal 

pro spolupráci spousty významných osobností. Roku 1912 vydal A. B Svojsík knihu 

s názvem Základy junáctví, do které přispělo svými zkušenostmi spousta ostatních 

spisovatelů a středoškolských profesorů. A také začal intenzivně propagovat 

skauting po celém Česku. V roce 1912 o prázdninách vedl první Český skautský 

tábor nedaleko hradu Lipnice. Tohoto tábora se účastnilo 13 členů. 

Nejprve se pokusil Svojsík začlenit vznikající skautské družiny do Sokola, kde 

jeho nabídku zamítli. Načež založil 15. června 1914 samostatný skautský spolek 

s názvem Junák – český skaut, jehož prvním starostou se stal pražský hygienik  

dr. Čeněk Klika.  

Roku 1915 začal Svojsík vydávat časopis Junák, který dokonce udržel vydávat 

i v těžké válečné době. Podařilo se mu udržet činnost skautingu navzdory tlaku, aby 

byli skauti využiti pro válečné účely. Místo toho poskytnul četnou pomoc, například 

ve prospěch Červeného kříže, a vydal příručku Polní hry, sice šla tato příručka využít 

pro předvojenskou výchovu, ale bohužel neobsahovala čistě vojenské aktivity. Za 

ústupu Rakousko-Uherské moci byl Junák velice ostře kritizován. 

Roku 1918 se v Praze nacházelo více jak 300 skautů a ti se společně zapojili 

do služby Národního Výboru.  Byla vytvořena skautská pošta, která se starala  

o bezpečné doručení zásilek v revoluční době. Starší skauti pracovali jako ostraha 

důležitých objektů a skautky jako úřednice, telefonistky a tlumočnice.  

Po válce založil A. B. Svojsík 7. června 1919 Svaz junáků – skautů ČSR a stal 

se jeho hlavním náčelníkem, jímž zůstal až do své smrti.    
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Za dob první republiky pracoval A. B. Svojsík v ústřední skautské organizace  

a skautingu získával nové členy a dobrou pověst. Vznikla spousta dalších organizací 

s mírně odlišnými názory, které se snažil sjednotit se svazem. Ke spojení všech 

organizací došlo až po Svojsíkově smrti pod vlivem hrozby fašismu a počátku roku 

1939, kdy vznikl Junák – ústředí skautské výchovy. 

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

mládeže. Také chtěl osobně poznat nové směry v ruské tělovýchově. Únavu,  

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

a s velkým sebezapřením se vrátil domů 2. srpna 1938.  Po návratu prohlásil, že 

"skauting vylučuje totalitu a totalita vylučuje skauting". Za týden po návratu ulehl 

s vysokými horečkami způsobenými streptokokovou nákazou, horečky neustále 

stoupaly, a i přes všechnu lékařskou péči nákaze podlehl a umřel 17. září 1938  

v 9 hodin dopoledne ve věku 62 let. A tři tisíce junáků doprovází Antonína 

Benjamína Svojsíka, svého milovaného náčelníka a vůdce na jeho poslední cestě  

na památný Vyšehradský hřbitov. 

 

Obr. 13: heslo „antonín benjamín svojsík pomník“ otevřeno na internetové adrese: https://d34-

a.sdn.cz/d_34/c_B_C/de4g7l.jpeg?fl=res,2200,2200,1 (16. 5. 2021). 

  

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_B_C/de4g7l.jpeg?fl=res,2200,2200,1
https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_B_C/de4g7l.jpeg?fl=res,2200,2200,1
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5 SKAUTING U NÁS A VE SVĚTĚ 

Skauting ve světě a u nás má naprosto stejný základ, znaky, ale rozhodně se 

najde spousta rozdílů, kterých si většinou ani nevšimneme. Někde se zpívá jiná 

hymna někde zase nosí jiné kroje, ale princip skautingu je pořád stejný. Všichni mají 

za účel naučit děti vzájemnému respektu, spolupráci, a hlavně se z nich snaží 

vychovat slušné a dobré lidi.  

6 ZNAKY SKAUTINGU 

Veškeré skautské znaky vycházejí od dvou zakladatelů skautingu: Roberta 

Badena-Powella, který založil celosvětový skauting a skautské hnutí a Antonína 

Benjamína Svojsíka, zakladatel skautingu u nás v České republice. 

Mezi základní znaky skautingu patří například: skautský znak, logo, kroj, šátek, 

celosvětový skautský znak apod. … 

6.1 Celosvětové skautské organizace – WOSM, WAGGGS, ISGF 

V průběhu vývoje skautingu se vyvinula celá řada skautských organizací. Řada 

z nich získala mezinárodní význam. 

6.1.1 WOSM – znak celosvětové skautské organizace 

Tato organizace sdružuje všechny skauty a skautky celého světa, dříve byla 

určena jen pro skauty, ale později se také přidaly skautky. Ve svém znaku  

má stříbrnou lilii s hvězdami (každý cíp značí jeden bod skautského zákona), střelku, 

která ukazuje správnou cestu životem a kruh lana zakončený ambulančním uzlem. 

Jeho podklad má modrofialovou barvu, protože modrofialová barva značí barvu 

planety Země a lano obtáčející lilii vyjadřuje spojení všech skautů a skautek celého 

světa při řešení problémů naší planety. Skautky dostaly do svého znaku modrý 

trojlístek jako pradávný symbol štěstí a lásky k bližním. Ve své spodní části vypadá, 

jako by vyrůstal z plamenů ohně. Oheň je již odedávna symbolem víry a lásky 

k lidem. A stejně jako lilie, i trojlístek měl v bočních listech pěticípé hvězdičky  

a uprostřed kompasovou střelku. 

6.1.2 WAGGGS – znak světové dívčí skautské organizace 

Organizace WAGGGS má ve svém znaku trojlístek s hvězdami a kompasovou 

střelku, ale plameny nahradil opět kruh z lana se stejnou symbolikou jako  
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u organizace WOSM. Znak je oranžovožlutý na modrém podkladu. Tyto barvy mají 

připomínat zářící zlaté slunce na modré obloze, které svítí na všechny děti světa,  

a také má symbolizovat dobro, které by mělo být každý den vykonáváno. A listy 

trojlístku mají stejnou symboliku jako zlatá lilie. 

6.1.3 ISGF – organizace dospělých skautů a skautek  

Zcela sdružuje všechny světové znaky a organizace skautů a skautek, tedy lilií 

s trojlístkem. Barevné provedení znaku této organizace není nijak spjato s ostatními 

znaky světových organizací. Lilie na tomto znaku je červená a lilie s hvězdami bílá. 

                       

Obr. 14, 15, 16: heslo „skautské odznaky“ otevřeno na internetových adresách: https://oicego.cz/wp-

content/uploads/2019/03/wosm-2.png, https://media.scoutwiki.org/images/thumb/7/70/WAGGGS.svg/ 

300px-WAGGGS.svg.png a https://kmendospelych.skauting. cz/wpcontent/uploads/2017/09/isgf_ 

znak_bar.gif (11. 5. 2021). 

6.2 Skautský znak 

Skautský znak neboli skautská zlatá lilie je znakem skautů po celé České 

republice i ve všech ostatních zemích světa. Tato lilie je složena ze tří částí  

u skautek a ze dvou u skautů. 

 

Obr. 17: heslo „skautský znak“ otevřeno na internetové adrese: https://oicego.cz/wp-content/uploads 

/2019/03/znak-5.png (27. 4. 2021). 

https://oicego.cz/wp-content/uploads/2019/03/wosm-2.png
https://oicego.cz/wp-content/uploads/2019/03/wosm-2.png
https://media.scoutwiki.org/images/thumb/7/70/WAGGGS.svg/%20300px-WAGGGS.svg.png
https://media.scoutwiki.org/images/thumb/7/70/WAGGGS.svg/%20300px-WAGGGS.svg.png
https://oicego.cz/wp-content/uploads%20/2019/03/znak-5.png
https://oicego.cz/wp-content/uploads%20/2019/03/znak-5.png
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6.2.1 Zlatá lilie 

První část je zlatá lilie, která je spojována se sluncem, mírem a čistotou. Tato 

lilie má tři listy a již od pradávných dob je používána na mapách jako znak pro sever. 

Střelku kompasu vždy představuje právě prostřední z listů. Chápeme jej tak,  

že skaut jde vždy přímo, problémům se staví čelem a nezkouší se jim nějak vyhnout 

nebo je obejít. Stejně by jim nikdy neunikl, ale vrátil by se zpět. A toto symbolizuje 

jeden z postranních stáčejících se listů. A horní trojice listů zároveň znázorňuje tři 

body skautského slibu, spodní pak tři základní výchovné kategorie skautu 

(vlče/světluška-skaut/skautka-rover/rangers). 

6.2.2 Chodský pes 

Druhá část skautského znaku je hlava chodského psa. Na rozdíl od zlaté lilie  

je výhradně chodský pes znakem pouze Českých skautů a skautek. Tento prvek 

pochází z dílny Mikoláše Aleše, který ho nakreslil jako ilustraci k Jiráskové knize 

Psohlavci, jak byli Chodové přezdíváni. Podle dostupných informací však psa  

ve znaku Chodové nikdy neměli. Ale podstatné je to, že Chodové chodili po různých 

stezkách a vytrvale chránili západní hranice českých zemí. A za to jim patří úcta  

a obdiv celého Českého národa. 

6.2.3 Modrý jetelový trojlístek 

Toto je třetí část skautského znaku. Tuto část skautského znaku využívají jen  

a pouze skautky po celém světě. Trojice lístků znázorňuje tři základní pilíře 

skautingu, skautský zákon, skautský slib a skautské heslo, ale jsou také symbolem 

čistého života, víry a lásky k lidem.  

6.3 Skautský kroj 

Skautský kroj je považován jako skautská uniforma. Skautský kroj nosíme při 

příležitostech, jako třeba slavnost ohně, nástupy na táborech nebo skautské závody. 

Jeho základem je béžová košile nebo halenka a pak celá řada doplňků, šátek, 

píšťalka, opasek, odznaky a nášivky. 
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Obr. 18, 19: heslo „skautský kroj“ otevřeno na internetových adresách“ https://lh3.googleusercontent. 

com/proxy/ a https://vrchlabi.skauting.cz/pictures/s-skauting/skauting-kroj.jpg (19. 4. 2021). 

Nejvýraznějším prvkem kroje a zároveň jedním z poznávacích znamení skautů 

je šátek. Základem jsou dvě barvy šátků, žlutá a hnědá. Žlutou barvu nosí světlušky 

a vlčata, a naopak hnědou nosí pouze skauti, skautky, roveři a rengers. Skautské 

šátky bývají vždy svázány turbánkem nebo uzlem přezdívaným dobráček. Šátky 

nosíme i bez kroje, například při různých hrách, výpravách, kdy by se kroj mohl 

zničit. 

Na běžné schůzky v klubovnách kroje nenosíme, ale můžeme je nahradit 

oddílovým trikem.  

6.4 Kategorie skautů 

Skaut je rozdělen do pěti kategorií podle věku, benjamínci, vlčata/světlušky, 

skauti/skautky, roveři/rangers a oldskauti. Tyto kategorie se takto dělí, aby bylo 

možné dětem a ostatním skautům připravovat program na míru.  

▪ benjamínci (cca 4-6 let) 

▪ vlčata/světlušky (cca 7 – 10 let) 

▪ skauti/skautky (cca 11 – 15 let) 

▪ roveři/rangers (cca 15 – 21 let) 

▪ oldskauti (dospělí dobrovolníci) 

  

https://vrchlabi.skauting.cz/pictures/s-skauting/skauting-kroj.jpg
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6.5 Sliby vlčat, světlušek, skautů 

▪ Slib vlčat: 

Slibuji, 

- že se vynasnažím být poslušným vlčetem své smečky, 

- se kterou budu hledat nejvyšší Pravdu a Lásku, 

- že každý den vykonám dobrý skutek.  

- k tomu mi dopomáhej Bůh. 

 

                                       

Obr. 20, 21, 22: heslo „odznaky vlčat“ otevřené na internetových adresách: https://skaut3oddildvur. 

estranky.cz/img/picture/136/slibovy-vlcek.jpg, https://skaut3oddildvur.estranky.cz/img/picture/125/vlcat 

a-barva.jpg a https://dvanactkasipky.skauting.cz/wp-content/uploads/2014/11/vlce.jpg (2. 5. 2021). 

 

▪ Slib světlušek: 

Slibuji, 

- že se vynasnažím hledat pravdu a lásku, 

- být prospěšná své vlasti 

- a zachovávat zákon světlušek.  

- k tomu mi dopomáhej Bůh. 

                                          

Obr. 23, 24, 25: heslo „odznak světlušek“ otevřeno na internetových adresách: https://krnov. 

svazskautu.cz/_k3/odborky/slib/svetluska.png, http://11oddilsvornost.skauting.cz/wp-content/uploads/ 

2018/09/sv%C4%9Btlu%C5%A1ky.gif a https://skaut-lisak.cz/wp-content/uploads/2018/09/pozdrav_ 

svetlusek.png (22. 5. 2021). 

https://skaut3oddildvur.estranky.cz/img/picture/125/vlcat%20a-barva.jpg
https://skaut3oddildvur.estranky.cz/img/picture/125/vlcat%20a-barva.jpg
https://dvanactkasipky.skauting.cz/wp-content/uploads/2014/11/vlce.jpg
http://11oddilsvornost.skauting.cz/wp-content/uploads/%202018/09/sv%C4%9Btlu%C5%A1ky.gif
http://11oddilsvornost.skauting.cz/wp-content/uploads/%202018/09/sv%C4%9Btlu%C5%A1ky.gif
https://skaut-lisak.cz/wp-content/uploads/2018/09/pozdrav_%20svetlusek.png
https://skaut-lisak.cz/wp-content/uploads/2018/09/pozdrav_%20svetlusek.png
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▪ Slib skautů a skautek: 

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: 

- sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, 

- plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, 

- duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti i bližním. 

- k tomu mi dopomáhej Bůh.  

                                          

Obr. 26, 27, 28: heslo „odznak skautů“ otevřeno na internetových adresách: https://www.armytrade. 

cz/obrazky/velky_12081.jpg, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Junak-cesky-skaut 

-logo-2017.jpg a https://dvanactkasipky.skauting.cz/wp-content/uploads/2014/11/238480.png (28. 5. 

2021). 

7 ZAJÍMAVOSTI 

V dnešní době je u nás v České republice skoro 70000 skautů, 2203 oddílů a 

ročně se na území ČR koná více než 1000 skautských táborů. Vypomáhá jim s nimi 

12000 dobrovolníků a nadšenců do skautingu. Na celém světě se nachází více jak 

50 milionů skautů. 

8 ZÁVĚR 

Cílem této ročníkové bylo vás blíže seznámit se skautingem. Ať už v zahraničí 

nebo u nás v České republice. Jak skauting funguje, jaké má zvyky, kdo ho založil 

apod. 

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 stejné. 

Seznámit mladé lidi se sebeúctou, zábavou, vzájemným respektem, a hlavně 

společné spolupráci. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Junak-cesky-skaut%20-logo-2017.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Junak-cesky-skaut%20-logo-2017.jpg
https://dvanactkasipky.skauting.cz/wp-content/uploads/2014/11/238480.png
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Při psaní této ročníkové práce jsem se dozvěděl několik nových věcí, a ještě 

více jsem se utvrdil v tom, že být skautem znamená být i dobrým člověkem. A proto 

se i nadále chci a budu aktivně věnovat skautingu. 

9 RESUMÉ  

The aim of this work was to introduce you Scouting. Either in the Czech 

republic or in other foreign countries. You learnt about its traits, its pioneers, how it 

works atc. 

From the very beginning, Scouting is a movement that unites mostly young 

people. Even though it was established more than a hundred years ago, its role is all 

the same – to learn young people with self-respect, fun and collective work. 

When writing this paper, I learnt a lot of new information and I assure myself 

that being a Scout means to be a good human being. That is the reason why I will 

still be engaged in Scouting. 
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