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Abstrakt 

Cílem práce je obeznámit čtenáře s historií skautingu a jeho fungováním v dnešní době. Skauting 

patří k mému osobnímu životu. Věnuji se mu již od první třídy, a proto je má závěrečná práce 

právě o něm. Na začátku vám představím jednotlivé rozdělení skautů, jejich základní poznávací 

znaky a jejich zastoupení ve skautském postavení a poté vás budu informovat o jeho historii 

 od nejstaršího období. V dalších kapitolách se už budu věnovat výchově dětí ve skautu, jejich 

znalostem a dovednostem a také vás seznámím s mými vlastními zkušenostmi z této činnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The work is about my hobby - scouting. Scouting is my life. I go to scout from first class. I want to 

inform you about the history of scouting, types of scouts, famous scouts and my experience about 

scouting. 
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ÚVOD 

Skauting kolem nás. To je téma, které jsem si vybrala, jelikož se mu už od svého raného věku 

věnuji. Do skautu chodím třikrát až šestkrát týdně, a tak bych se s vámi chtěla o můj koníček 

podělit. Nejen o to, co se u nás naučíte, seznámím vás s velice zajímavými akcemi a závody, ale i 

s jeho zdlouhavou historií a přínosem pro dnešní mládež. 

Touto prací bych chtěla dosáhnout toho, aby se o skautingu dozvědělo daleko více lidí a začalo ho 

navštěvovat, abych se zdokonalila ve všech směrech, ať už v postavení skautky, nebo jako rádce a 

na závěr bych chtěla podpořit všechny začínající světlušky, vlčata a skauty a touto prací jím říct, ať 

se nevzdávají, protože skauting jim přinese nejen partu pravých kamarádů, ale i pěkné zážitky a 

užitečné zkušenosti. 
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1 Co je to skauting?  

Skaut, jinak řečeno Junák je pro většinu lidí výchovná organizace, která v roce 2012 slavila sto let 

od svého založení. Podle nich je cílem této organizace připravit mládež, která ji navštěvuje, 

do budoucího života, na překážky, které jim život přichystá a na situace, které nebudou čekat. 

Někteří lidé ho mohou brát třeba i jako životní styl. Řídí se podle skautského zákona (deset bodů, 

jak by se měl správný skaut chovat), uctívají Boha a snaží se být hlavně dobrým člověkem, jako je 

psáno v 10. bodu skautského zákona.  

Skaut znamená jiným slovem stopař. Tudíž ten, co ho navštěvuje, by se měl vyskytovat často 

v přírodě, měl by ji mít taky hodně rád, chránit ji a udržovat čistou. 

 

1.1 Rozdělení skautů 

Skauti se dělí na dva druhy. Vodní skauti a pěší skauti. 

1.1.1 Pěší a vodní skauti 

Jak u vodních skautů, tak i u pěších jsou pravidla a postup ve funkci skauta naprosto stejná.  

Rozdělují se do šesti skupin podle věku na benjamínky, světlušky, vlčata a žabičky, skauty a 

skautky, rangers a rovery a nakonec ty nejstarší činovníky a oldskauty. Každá skupina má odlišný 

slib, odlišnou barvu šátku, barvu šňůrky uvázanou na kroji, odlišný zákon a pozdrav. Jediný rozdíl 

je v tom, že vodní skauti jezdí na vodu, zatím co pěší skauti mívají schůzky v klubovnách a vše 

dělají na suchu. Všichni skauti se zdraví tak, že si podají levou ruku a malíčky propletou do sebe. 

obr.1 Pozdrav skautů 
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1.1.1.1 Benjamínci 

Tato skupina není mezi lidmi moc známá. Jsou to úplně ti nejmladší členové (holky i kluci) od 0-6 

let. Moc se s těmito družinami nestýkáme, protože práce s nimi je obtížná, vyžaduje velkou 

přípravu, aby děti vše bavilo, ale zároveň, aby i pochopily, o co jde, a nakonec je to připravilo 

na přestup ke světluškám a vlčatům. 

V této věkové skupině dochází k velké změně. Z dítěte, které si rádo hraje, vyrůstá předškolák, 

schopný vnímat delší dobu. Celkově se mění. Rychle se vyvíjí jeho sportovní a pohybové 

dovednosti. 

Dětské myšlení se odvíjí od jejich zkušeností. Snaží se vše pochopit, rozeberou, co můžou, staví, 

bourají, prohlížejí a zkoumají. Rádi kreslí, poslouchají pohádky s všelijakými zázraky. Jejich 

fantazie pracuje naplno.  

Činnost, která vyhrává, je hra. Děti si rády hrají společně, běhají a většina z nich je ráda součástí 

kolektivu. Dítě v tomto věku je hodně náladové. Chvilku se směje, za chvíli pláče. Najednou 

se zlobí a pak si zase hraje s ostatními. 

1.1.1.2 Světlušky a vlčata 

Druhá nejmladší skupina se nazývá světlušky a vlčata, u vodních skautů žabičky. Jejich barvou je 

žlutá, což je symbol radosti ze života a veselí, a proto nosí žlutý šátek kolem krku. Holky 

pod límečkem, kluci nad límečkem, a žlutou šňůrku na kroji, která je uvázaná na levém rameni a 

visí  na ní píšťalka. Oddíly se nazývají smečky vlčat a roje světlušek a můžete je navštěvovat 

od 7 – 11 let.  

Tato věková kategorie už navštěvuje denně školu, která se stala součástí jejich života. Dítě začíná 

mít svoje úkoly a povinnosti, jak ve škole, tak i v domácnosti. Děti jsou velmi čilé, nevydrží ale 

moc dlouho v klidu. 

Jakmile dosáhnou devátého roku, situace se začíná pomalu měnit. Děti jsou klidnější, a tím pádem 

mají více rozumu. Dokáží se více soustředit, vydrží u činností, které je zajímají, i hodinu a více.  

Pomalu se zdokonaluje jejich paměť. Začínají si pamatovat důležité věci. V myšlení bývají často 

ovlivňovány fantazií, nebo kolektivem. Postupně se z nich však stávají svobodně myslící lidé, kteří 

se zajímají o svět kolem sebe a snaží se ho pochopit.   
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1.1.1.2.1 Světlušky a žabičky 

Světlušky a žabičky jsou holky od 7 – 11 let, které vede jedna velká světluška. Většinou je to holka 

(skautka, rangers, činovnice), která dříve chodila také do skautu a vědomosti, které se naučila, pak 

předává mladším sestrám. Jejich pozdrav je narovnání ukazováčku a prostředníčku těsně vedle sebe 

na pravé ruce. Malíček a prsteníček je pokrčený a překrývá je palec, který je symbolem toho, že 

starší by měl chránit mladší. 

1.1.1.2.1.1 Heslo světlušek 

Jejich heslo je „Pamatuj“ Je to výstižné heslo. Zvlášť ke světluškám a žabičkám. Holky v tomhle 

věku totiž ještě moc dobře nezvládnout jednat samy. A proto, co se nenaučí, to neví nebo neumí. 

Tudíž by si to měly, jak je v hesle napsáno, pamatovat. 

1.1.1.2.1.2 Slib světlušek 

 „Slibuji, že se budu snažit, hledat Pravdu a Lásku, být prospěšná své vlasti a zachovávat zákony 

světlušek.“ Věřící světlušky mohou dodat: „k tomu mi dopomáhej Bůh“  

1.1.1.2.1.3 Zákon světlušek 

 Světluška vždycky mluví pravdu – Nelže rodičům, ve škole, snaží se mluvit a jednat tak, 

aby posléze nemusela někomu lhát. 

 Světluška je poslušná – Poslouchá maminku a tatínka, poslouchá své vedoucí. 

 Světluška pomáhá jiným  

 Světluška je statečná a veselá 

 Světluška je čistotná 

1.1.1.2.2 Vlčata 

Vlčata jsou kluci od 7 – 11 let a vede je velký vlk. Jejich pozdrav je narovnání ukazováčku a 

prostředníčku na pravé ruce tak, že prsty odkloní od sebe jako symbol vlčích uší. Malíček a 

prsteníček je stejně jako u světlušek a žabiček pokrčený a překrývá je palec, což je symbol toho, že 

starší by měl chránit mladšího. 
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Obr. 2 Pozdrav vlčat 

1.1.1.2.2.1 Heslo vlčat 

„Naší snahou nejlepší buď čin“. Což znamená, že vše, co udělají, by mělo být tak, jak to nejlépe 

umí. 

1.1.1.2.2.2 Slib vlčat 

„Slibuji, že se vynasnažím být poslušným vlčetem své smečky, se kterou budu hledat nejvyšší 

Pravdu a Lásku, že každý den vykonám jeden dobrý skutek.“ Věřící vlčata mohou dodat „k tomu 

mi dopomáhej Bůh“ 

1.1.1.2.2.3 Zákon vlčat 

Zákon vlčat jsou pravidla, která musí každé vlče dodržovat, aby bylo dobrým vlčetem své smečky 

a mohlo být její oporou. 

 Vlče se nikdy nepoddá samo sobě. Vlče se vždy poddá starému vlku. 

1.1.1.3 Skauti a skautky 

Skauti a skautky jsou dospívající mladí lidé od 12 – 15 let a jejich barvou je zelená, která znamená 

symbol růstu a vývoje. Šátek je odlišný. Při slavnostním slibu dostanete od vedoucího oddílu místo 

žlutého šátku hnědý a ten už zůstává. Barva se potom už nemění, pouze tehdy, když si skaut nebo 

skautka dodělá lesní školu, a to na šedý. Skauti i skautky mají stejný slib, zákon i heslo. Pozdrav 

skautů je vztyčení tří prstů, malíček překryje palec = starší chrání mladšího. 
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Obr. 3 Pozdrav skautů 

V tomto věkovém období přichází puberta a s ní i pohlavní dospívání. Mění se stavba těla. 

Pozornost dětí se zvyšuje a při dobré motivaci bývá z větší části úspěšná. Dětem se vrací fantazie, a 

to v podobě snů.  

Skautky a skauti mívají už plynulou a srozumitelnou řeč, umí dobře formulovat věty. 

Kolem třináctého věku se skauti a skautky cítí do jisté míry dospělí a chtějí, aby se tak s nimi i 

zacházelo. Nedají si říct, když jim někdo poradí, protože si myslí, že všechno znají a umí. Začínají 

se projevovat i sexuální zájmy. Dívky a kluci se začínají sbližovat a projevují zájmy o společnou 

činnost. 

1.1.1.3.1 Heslo skautů a skautek 

Heslo je „Buď připraven“.  Položit ruku k dílu, pomáhat, rozhodnout se, zakročit, omluvit se, uznat 

porážku, dodržet slovo, přijmout a splnit úkol, rozdávat radost, naslouchat, poučit se z chyb, 

poprosit a poděkovat. Být připraven na každou situaci v dnešní době u dětí moc nevidíme. Skoro 

všechny děti mají v rodině zavedené, že jak si „dupnou“, tak rodiče „skáčou“. A proto je cílem 

vedoucího skautu, připravit děti tak, aby byly samostatné a se vším si poradily samy. 

1.1.1.3.2 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 a 

bližním.“ Věřící mohou dodat „k tomu mi dopomáhej Bůh“ 

 

1.1.1.3.3 Zákon skautů a skautek 
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1. Skaut je pravdomluvný – Na jeho slovo je spolehnutí, nepomlouvá, splní, co slíbí. 

2. Skaut je věrný a oddaný – Má svůj názor, který nemění, jak se mu to hodí, usiluje o pěkné, 

pevné a věrné vztahy, je hrdý na místo, ze kterého pochází, kdeco vydrží a je schopen nést 

těžkosti, které to přináší. 

3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným – Každý den vykoná aspoň jeden dobrý skutek, měl by 

být solidární k těm, kteří to potřebují a umí pomoci. 

4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem/sestrou každého skauta/skautky. –  Chrání 

mladší, neodsuzuje lidi podle pohlaví, rasy nebo národnosti a se všemi skauty si tyká. 

5. Skaut je zdvořilý. – Chová se zdvořile vůči všem lidem a má úctu k vlastním, i cizím 

projevům. 

6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských. – Bere Zemi jako domov, 

ochraňuje ji a váží si práce ostatních. 

7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců. – Uznává autoritu dospělých. 

8. Skaut je veselé mysli. – Skauting mu přináší radost a s úsměvem na tváři je hned všechno 

lepší. 

9. Skaut je hospodárný. – Když si něco půjčí, vrátí to včas a v pořádku, šetří a hospodárně 

užívá vše, co se dá – přírodu, peníze, čas a stará se o svoje zdraví. 

10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích. – Hraje hry podle pravidel a dělá jen to, co si 

myslí, že je správné. 

1.1.1.4 Rangers/roverky a roveři 

Rangers/roverky a roveři jsou skauti od 15-21 let. Typickou barvou je tmavě červená až rudá, která 

je symbolem zralého plodu, a proto se nosí na levém rameni červená šňůrka s píšťalkou. Pokud 

složí slib, mohou si na kroj našít nášivku RS, která je symbolem toho, že slib složili. Šátek zůstává 

hnědý. Patronem roverů a rangers je sv. Pavel z Tarsu. 
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Obr. 4 Sv. Pavel z Tarsu 

Roveři a roverky už nejsou děti. Můžeme už o nich mluvit jako o dospívajících, nebo mladých 

lidech. Životní cesty těchto mladých lidí se často rozcházejí. Odcházejí na střední školy, začínají 

nový život. V období dospívání můžeme pozorovat tyto změny:  

1.1.1.4.1.1 Hledání nového místa ve světě a zařazení mezi společnost, hledání nových zkušeností 

a poznatků. 

Chtějí být bráni už jako dospělí, a proto mívají často konflikty se svými rodiči. Rodiče totiž 

nemohou pochopit, že před nimi už nejsou děti, které musí být opatrovávány, kontrolovány a 

poučovány. Mladí naopak chtějí mít právo na vlastní názory, samostatné jednání a svobodu, a proto 

zapadají do alkoholu, drog, kouření a podivných part. Ne však všichni jsou takoví. 

1.1.1.4.1.2 Touha po „velkých výkonech“, díky kterým prokazují svou statečnost a odvahu. 

Nejčastější způsob, jak může mladý člověk vyniknout je hudba a sport. 

1.1.1.4.1.3 Vytváření názorů na sebe i svět kolem nich, a na životní styl, ve kterém žijí, včetně 

partnerských vztahů. 

Lidé v tomto věku začínají poznávat svět. Skončí školu a vypraví se do světa, kde většinou i 

zůstanou. Člověk si začíná získávat pravé přátele a nachází životní partnery. Ze školního světa 

přechází do světa práce. 

1.1.1.4.2 Heslo roverů 

„Sloužím“  

1.1.1.4.3 Denní příkaz roverů 

Denní příkaz je stejný jako u vlčat a to „každý den vykonám alespoň jeden dobrý skutek“  

 

1.1.1.4.4 Slib roverů 

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

2. Plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské. 

3. Duší i tělem být připravena pomáhat vlasti a bližním. 
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- Přijímám roverské/rangerské heslo „sloužím“ a budu usilovat a jeho každodenní 

naplňování 

- Je mou ctí – jít po stezce života s otevřenýma očima i srdcem, aby má cesta k lepšímu 

lidství byla jediný úspěch, o který budu stát. Věřící mohou dodat: „K tomu mi dopomáhej 

Bůh“. 

1.1.1.4.5 Zákon roverů 

Zákon roverů a rangers je stejný jako ten skautský. (viz str. 8) 

1.1.1.5 Činovníci  

Jsou to aktivní skauti starší 21 let. Aktivně vedou oddíl, roj, smečku, středisko, případně mají jinou 

funkci ve skautingu. Na levém rameni nosí bílou šňůrku s píšťalkou. Pokud přestanou skaut 

navštěvovat, stávají se oldskauty, kteří pak dostanou šňůrku tmavě modrou. Tyto skupiny už 

nemají žádné sliby, zákony ani hesla. 

2 Historie skautingu 

Historie skautingu je velice zdlouhavá. Většinou byla špatná než dobrá, ale i přes všechny tyto 

špatnosti dokázali být tehdejší skauti optimističtí a dokázali si život zpříjemnit. Asi nejvýznamnější 

osobností byl Robert Baden-Powell, díky kterému tohle všechno začalo. 

2.1 Robert Baden-Powell 

Robert Baden-Powell se celým jménem jmenoval Lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell of 

Gilwell. Živil se jako voják, ale slavný se stal až jako zakladatel skautského hnutí. Pocházel z osmi 

dětí a jeho otec byl profesorem geometrie na Oxfordské univerzitě. Zemřel, když byly Robertovi tři 

roky, takže se dá říct, že Robert vyrůstal jako polosirotek. Když přešel na střední školu, začal 

se poprvé setkávat se skautingem. V lesích poblíž školy začal objevovat stopy a učit se tak 

stopování, občas i něco ulovil a poté si to musel tepelně zpracovat. Jeho zálibou byla hra na klavír a 

violu a moc rád kreslil. Jeho ilustrace z části vyplňují knihu Scouting for boys. Po absolvovaní 

střední školy nastoupil jako poručík do války. Ke konci války požádal krále, aby byl uvolněn 

ze služby, protože chtěl zahájit činnost skautingu. 
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2.2 Rok 1907 

Robert Baden-Powell zorganizoval první skautský tábor, který se konal na ostrově Brownsea. Byl 

to pouze chlapecký tábor, a proto si vybral dvacet chlapců, které zajímaly průzkumy, a odjel s nimi 

na ostrov. Tam je rozdělil do čtyř skupin po pěti tak, aby v každé skupině byl jeden starší a 

zkušenější hoch. Tímto založil nejpodstatnější část skautingu, která je uplatňována dodnes, a 

to družiny s jedním starším vedoucím. 

2.3 Rok 1908  

Po tomto táboře začal Robert vydávat časopis The scout a hned poté vydal i knihu Scouting for 

boys. Cílem Powella bylo už v té době vést děti k čestnosti, lásce k přírodě, dobrému chování a být 

dobrým člověkem. Nakonec Powell splnil dětem přání, a začal jednou za čas dělat společný 

program a hry v menších skupinkách, kde mohly děti poznat nové kamarády. Skauting časem 

pronikl i do Evropy a zámoří. 

2.4 Antonín Benjamín Svojsík 

Další významnou osobností, která se proslavila založením skautingu v České republice, byl 

Antonín Benjamín Svojsík. Pracoval jako pedagog. Byl učitelem tělocviku, občas si i zazpíval.  

Svojsík se narodil 5. září 1876 na Smíchově. V roce 1907 se po celém světě šířil úspěch 

o světovém skautingu. Nebylo by náhodou, kdyby se o tom nedoslechl i Svojsík. 

2.5 Rok 1912 

Na léto roku 1911 odjel Svojsík do Anglie, aby poznal anglický skauting. O rok později vychází 

jeho první kniha Základy junáctví. V létě roku 1912 uspořádal první český skautský tábor kousek 

od hradu Lipnice, kterého se zúčastnilo třináct kluků. V roce 1913 se už tábory konají ve stanech 

s podsadou, které se používají dodnes. Roku 1915 se do skautingu začleňují i holky a začínají jezdit 

na tábory také. 

2.6 Rok 1918  

V průběhu 20. století nastává skautům spousta překážek. První z nich byla 1. světová válka. Po té 

se pak ochotně účastní při zakládání republiky. 
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2.7 Rok 1940 

První zrušení skautingu proběhlo 28. října 1940 K. H. Frankem. V průběhu 2. světové války hodně 

skautů hájí skauting v ilegálních odbojích. Někteří skauti přestoupili do oddílů v zahraničí, jiní 

se se svými skupinami přiřadili do jiných spolků. 

2.8 Roky 1945 – 1950 

V roce 1945 je skauting opět obnoven a přináší čtvrt miliónu nových členů. V roce 1946 jsou 

odstartovány první Svojsíkovy závody pro světlušky a vlčata a je postavená první kamenná mohyla 

Ivančena v Beskydech za popravené skauty. V roce 1948 je Junák členem československé mládeže 

a roku 1950 znovu rozpuštěn. Starší skauti tráví roky v komunistickém vězení. 

2.9 Rok 1968 – 1970 

Druhé obnovení skautingu přichází až 29. března 1968 a to v období Pražského jara. V roce 1970 je 

skauting opět potlačován, ale mnoha družinám se podařilo ve skautských programech pokračovat 

pod názvem jiného spolku. České i slovenské oddíly fungovaly i v exilu. 

2.10  Rok 1989 

Další a poslední obnovení Junáka bylo v roce 1989 při Sametové revoluci a téhož roku 28. prosince 

byly schváleny organizace český Junák – svaz skautů a skautek. Vznikají nová střediska a oddíly a 

Junák je zapsán do mezinárodních skautských organizací. O skauting je velký zájem a organizace 

se rozrůstá. 

2.11  Rok 2007 

Po celém světě se slavilo sté výročí založení skautingu ve světě. Oslavovalo se skautské hnutí, 

které si našlo cestu mezi zeměmi, kulturami a náboženstvím, a také to, že se nerozpadlo při těžkých 

situacích, které muselo překonat. V srpnu roku 2007 se také konalo světové jamboree v Anglii, 

kterého se zúčastnilo více než čtyřicet tisíc lidí s jednou myšlenkou. One Word – one promise 

(jeden svět – jedna myšlenka). 
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2.12  Rok 2012 

Tento rok se konalo sté výročí založení skautingu v České republice. Všichni skauti vzpomínali, 

jaké by to bylo, kdyby se v Česku tato organizace nezaložila. Já osobně si svůj život bez skautingu 

nedovedu představit, a proto doufám, že třeba moje děti nebo vnoučata jednou oslaví další století, 

které bude tak úžasné a zajímavé, jako bylo tohle. 

 

3 Myšlenkové základy skautingu aneb náš výchovný cíl 

Každý rodič si myslí, že když přihlásí svoje dítě do skautu, bude všechno umět. To samé si myslí i 

o základní a mateřské škole. Já osobně si myslím, že se pletou. Ano. Jak základní škola, tak i 

mateřská škola mají určitá pravidla a osnovy, podle kterých se musí, nebo by se měli řídit. To samé 

je i ve skautu. Každý rádce, nebo rádkyně by měli svou skupinu učit dovednostem, kterými se budu 

zabývat později. Z každé činnosti by se měly děti každý rok naučit trochu. Děti se učí rychle. 

Některým to jde sice rychleji, ale to nyní neřeším. Každý člověk je jiný. Jeden je chytrý, ale neumí 

tělocvik. Druhý je naopak mistr světa ve skoku vysokém, ale nejde mu logicky přemýšlet. Nakonec 

se to ale stejně každý naučí. Jediné, co mi na tom vadí, je, že rodičům je úplně jedno, co ty děti 

dělají. Do skautu chodí jenom proto, aby od nich měli doma alespoň na ty dvě hodiny pokoj. A 

místo toho aby je podporovali v tom, co se učí, třeba s nimi šli na procházku do lesa a poznávali 

stromy, tak je nechají sednout k počítači, nebo xboxu. Děti jsou ve skautu vedeny k tomu, aby 

nesoudily lidi podle vzhledu, chování, nebo vyjadřování a vždy se k nim chovaly mile, slušně a 

s úctou.  Určitě si všichni z vás udělají na člověka názor hned po prvním pohledu, nebo slově. To 

však neznamená, že ten člověk takový musí být. Mohl utrpět vážnou autonehodu, a proto jeho 

obličej vypadá, jak vypadá. Nebo mohl být znásilněn, a proto mluví s neznámými lidmi tak, jak 

mluví, a začne jim důvěřovat až po určité době. Všichni jsou vedeni k tomu, aby každému dali 

šanci. Kromě úcty k lidem a slušnému chování na veřejnosti se je snažíme naučit i úctě k přírodě a 

zvířatům. Skauting je povazován za výchovné hnutí, které usiluje o to, aby se rozvíjely osobnosti 

dětí, byly připraveny na složitější životní situace a úkoly, a aby byly schopni žít aktivní život 

v měnícím se světě. Dá se říci, že skauting je životní styl, který provází po celý život jedince 

v duchu „jednou skautem – vždy skautem“.  

V mezinárodní skautské organizaci se upozorňuje na tři rizika součastného skautingu. 

1. Skauting jako pouhá rekreační činnost 
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2. Skauting jako hnutí dětí 

3. Důraz na všestranný rozvoj jedince 

3.1 Základní myšlenkový systém 

Člověk je jediná bytost ve vesmíru, která může dát slib. Dokáže se zavázat něčemu do budoucnosti 

a snaží se to potom také splnit bez ohledu na situace, které ho v životě potkají. 

 Světové bratrství a sesterství – všechny holky a kluci, nezáleží na věku, na barvě pleti, ani 

na národnosti, se snaží o spolupráci a komunikaci mezi sebou. 

 Pozitivní činy – Dítě, které se naučí již v mladém věku pomáhat jiným bez toho, aniž by 

za to vyžadovalo odměnu a pouze s vědomím dobře splněné povinnosti, to později bude 

brát jako samozřejmost v každodenním životě. 

 Myšlenka skautingu – Sestavování skautských družin, postavení rádců, dobrovolná kázeň, 

spolupráce mezi družinami v oddíle i mezi oddíly navzájem – to vše tvoří velkou formu 

zkušeností. Zároveň je to škola budoucích vůdců – v dnešní době manažerů, kteří dokáží 

pohotově a většinou s úspěchem řídit nejrůznější skupiny lidí. 

 Pozitivní vztah k přírodě  

4 Znalosti a dovednosti dětí 

Tak jako děti ve škole, tak něco musí umět něco i děti ve skautu. 

4.1 Šifry 

Díky šifrám se můžete dorozumět v ne moc příjemných situacích. Například když ztroskotáte 

někde na pustém ostrově, můžete použít Morseovu abecedu na přivolání pomoci. 

4.1.1 Morseova abeceda 

Morseova abeceda je asi nejznámější šifra. Je to seskupení čárek a teček, které dohromady, 

v určitém počtu a seřazení, dávají písmenka. Morseova abeceda se dá také použít v jiných formách. 

Například se čárky a tečky obmění, nebo se zakreslují do jiných obrázků. 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

 

19 

 

Obr. 5 Morseova abeceda 

4.1.2 Polský kříž 

Asi druhá nejznámější šifra je Polský kříž. 

 

Obr. 6 Polský kříž 
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4.1.3 Petronilka 

 

Obr. 7 Petronilka 

4.2 Uzly 

4.2.1 Ambulanční uzel 

Jinak řečeno plochá spojka se používá především na spojování věcí k sobě. 

 

Obr. 8 Ambulanční uzel 

4.2.2 Škotový uzel 

Většinou se používá jako spojování provazu nebo lana s látkou. 
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Obr. 9 Škotový uzel 

4.2.3 Lodní uzel 

Používá se při uvazování lodí k patníkům, které jsou umístěny na molech. 

 

Obr. 10 Lodní uzel 

4.2.4 Dračí smyčka 

Tento uzel naleznete nejčastěji u horolezců, protože je spolehlivý. Používají ho i záchranáři 

na vyprošťování lidí. 

 

Obr. 11 Dračí smyčka 

4.2.5 Zkracovačka 

Většinou se používá na zkracování provazu. 
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Obr. 12 Zkracovačka 

4.2.6 Rybářská spojka alias „autíčka“ 

Používá se jako spojení dvou stejně tlustých provazů. 

 

Obr. 13 Rybářská spojka 

4.3 Ohně 

Oheň byl už od vzniku lidstva dobrým pomocníkem v každé jeskyni. Sloužil jako zdroj tepla, 

světla a bezpečí, zajišťoval vždy tepelně upravené potraviny, ale také provázel všechny cestovatele, 

skauty a dobrodruhy při slavnostních a odpočinkových posezeních, kdy uprostřed kruhu plály jeho 

uklidňující plameny. 

Ohně dělíme na tři základní druhy: 

 Hlídkové  

 Slavnostní 

 Užitkové 

4.3.1 Hlídkové (strážní) 

Strážní oheň se zakládá nejčastěji v noci pro děti, které mají zrovna táborovou hlídku. Jeho úkolem 

je, aby spálil co nejméně dřeva, a přitom vydal co nejvíce tepla, málo světla a kouře. 
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Mezi tyto ohně patří: 

 Hlídkový oheň 

 Polenový krb 

 

Obr. 14 Hlídkový oheň 

 

Obr. 15 Polenový krb 

4.3.2 Slavnostní 

Slavnostní oheň se používá zejména na táborech při táboráku, na besedách, nebo poradách. Tento 

oheň se zapaluje loučemi ze čtyř světových stran postupně od severu přes jih, východ až po západ. 

Každou stranu doprovází jedna slavnostní řeč. Kolem ohně panuje slavnostní nebo zábavná 

atmosféra a nesmí se do něj odhazovat odpadky ani žádné jiné věci, kromě dřeva. 

Mezi tyto ohně patří: 

 Pyramida 

 Pagoda 

 Hranice 
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Obr. 16 Pyramida 

 

Obr. 17 Pagoda 

 

Obr. 18 Hranice 

4.3.3 Užitkové  

Tyto ohně slouží převážně na přípravu jídla, sušení oblečení nebo pálení odpadků. 

Mezi tyto ohně patří: 

 Závěs pro jeden kotlík 

 Závěs pro dva kotlíky 

 Vaření na kamenech 
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Obr. 19 Závěs pro jeden kotlík 

 

Obr. 20 Závěs pro dva kotlíky 

 

Obr. 21 Vaření na kamenech 

4.4 Historie skautingu + skautské znalosti 

O těchto dovednostech jsem se zmiňovala výše. 

4.5 Topografické značky 

Jsou to značky, podle kterých můžete najít cestu na mapách a podle kterých se můžete orientovat. 
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Obr. 22 Topografické značky 

4.6 ČR 

Každý skaut by měl znát svou vlast. Vlajku, prezidenta, polohu, hustotu obyvatel a další základní 

informace o České republice. 

4.7 Ostatní 

Kromě těchto základních skautských věcí se děti učí i věcem, které jsou potřeba v běžném životě. 

Kromě namazání chleba, postavení stanu a rozdělání ohně, umí také přišít knoflík, nebo si dokonce 

uvařit.  

 

5 Akce 

Každý správný skautský oddíl jezdí alespoň jednou za měsíc na nějakou akci nebo výpravu. Ať 

už jednodenní, víkendovou nebo třeba týdenní. Do skautu jsem začala chodit jenom díky akcím, 

na kterých jsem získala a i vy byste určitě získali, spoustu nových kamarádů a skvělých zážitků. 
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5.1 Tábory  

Jednou z největších a nejdelších akcí bývají skautské tábory. Většinou trvají pět až čtrnáct dní, 

někdy i déle. Náš oddíl jezdí na tábory, na kterých nebývá ani elektřina, ani tam neteče voda, pouze 

kolem tábořiště protéká potok. Naším cílem je ukázat dětem, že se dá žít bez elektřiny. Ze začátku 

se jim to moc nelíbí, ale za pár dní si zvyknou, a poté nechtějí odjet domů. Bydlíme 

ve dvoulůžkových stanech s podsadou a každý den míváme ranní a večerní nástup, při kterém 

se zpívá. Ráno skautská hymna a večer skautská večerka. Během tábora se plní různé zkoušky, 

například síly, hladu, mlčení a dobrých skutků, každé ráno provází rozcvička a poté úklid stanů. 

Na závěr tábora se u táboráku vyhlásí vítězové celotáborové hry, děti dostanou odměny a jede 

se domů. 

 

obr. 23 Tábor Markrabka 2014 
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Obr. 24 Tábor Markrabka 2013 

5.1.1 Celotáborová hra 

Každý tábor by měla po celou jeho dobu provázet jedna celotáborová hra. Tato hra má vždy nějaký 

název a od něj se pak vyvíjí děj her a jednotlivé etapy. Jejich název je většinou vymyšlen podle 

známých filmů nebo knížek, např. Pán prstenů, Harry Potter, Hobit, Simpsonovi ve filmu, Záhada 

hlavolamu apod., nebo si můžete vymyslet vlastní. Při těchto hrách dostávají děti body nebo 

peníze, díky kterým se na konci tábora vyhlásí vítěz. 

5.1.2 Tábor na který si nejvíce pamatuji 

Bylo mi asi osm let, když jsem jela potřetí se skauty na tábor. Bylo to na velké louce poblíž lesa 

u Hoštejna. Ve stanu jsem spala s mojí sestřenicí Zuzkou a celotáborová hra se jmenovala Stroj 

času. Každý den tábora jsme procestovali jedno období z minulosti. První den dinosaury, potom 

pravěk, starověk, středověk, atd. až po dnešní dobu. Asi čtvrtý den tábora jsme šli na výlet 

na nějakou rozhlednu, už si nepamatuji, jak se jmenovala, a při cestě zpět se mi podvrtla noha 

na kameni, a já jsem na něj spadla a udělala si asi dvoucentimetrovou díru do kolena. Protože jsem 

měla tříčtvrteční kalhoty, koleno jsem přetáhla a dělala hrdinku, jakože se nic nestalo. Následně mi 

to ale začalo krvácet a všimla si toho vedoucí. Odnesli mě do tábora a zalepili mašličkami. Měsíc 

jsem nemohla ohýbat nohu. Po zbytek tábora už jsem sice nemohla skoro nic hrát, ale i tak je 

to tábor, na který si nejvíce pamatuji, díky této příhodě. Když jsem přijela domů, musela jsem 
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se učit znovu chodit po schodech, protože jsem to za tu dobu, kdy jsem koleno nemohla pokrčit, 

zapomněla.   

6 Kroj  

Každý správný skaut, ať už pěší, nebo vodní by měl vlastnit svůj skautský kroj, na který v průběhu 

své skautské kariéry získává ocenění. Pěší skauti mají krojovou barvu pískovou, vodní naopak 

modrou, jako barvu vody. Na žádném kroji by neměly chybět základní nášivky, jako jsou 

domovenka, číslo, družina, země a mezinárodní znak skautů a skautek. Dále je nezbytnou součástí 

šátek s turbánkem, nebo ¨dobráčkem¨.  

Obr. 25 Skautský kroj 

6.1 Šátek 

Skautský šátek je rozdělen do tří základních barev. Žluté, hnědé a šedé. Jak už jsem se zmiňovala 

výše, každá věková skupina má jinou barvu. Díky šátku můžeme určit, kolik je dotyčnému let a co 

od něj, co se znalostí týče, můžete očekávat. U kluků se šátek uvazuje na límeček, u holek pod něj. 
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6.2 Turbánek, nebo ¨dobráček¨ 

Nezbytnou součástí kroje i šátku je turbánek, nebo ¨dobráček¨. Úkolem turbánku, nebo ¨dobráčku¨ 

je držet šátek v daném tvaru tak, aby nespadl. Většinou se používá obyčejný turbánek, což 

je spletenec dvou, někdy i tří úzkých plátků kůže. Existují ale i turbánky jako mám já, které nejsou 

proplétané, ale je na nich něco vyrytého. Tyto turbánky se většinou získávají na skautských 

kurzech, nebo akcích. Pokud turbánek někde ztratíte, nebo ho zapomenete doma, můžete použít 

tzv. dobráček, jinak řečeno uzel dobrých skutků. Pokud si tento uzel někdy uvážete, musíte 

minimálně jednou za ten den, co jste ho měli na šátku uvázaný, splnit alespoň jeden dobrý skutek.   

obr. 26 Turbánek 
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obr. 27 Uzel dobrého skutku „dobráček“ 

6.3 Lipové lístky 

Jsou to kovové odznáčky, cca 1x1 cm veliké, které se upevňují na pravou kapsu na kroji. Tyto 

lístky určují, jak dlouho daná osoba chodí do skautu. Podle jejich barvy poznáte roky. Bronzový 

lístek označuje jeden rok, stříbrný pět let a zlatý deset let. 

obr. 28 Lipový lístek bronzový 

6.4 Odznaky 

Odznaky jsou umístěny nad lemem pravé kapsy. Dělíme je na světluškovské, vlčácké a skautské. 

Pod skautské si holky připínají modrý trojlístek. 
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6.5 Nášivky 

6.5.1 Domovenka 

Tato nášivka se nachází na pravém rameni, si jeden centimetr od začátku rukávu a je na ní nápis 

města nebo vesnice, ze které skauti pocházejí.   

6.5.2 číslo 

Hned pod domovenkou se nachází číslo oddílu. Každá družina je v jiném oddílu, tudíž každý skaut 

má číslo jiné. 

6.5.3 Družina 

Pod číslem oddílu najdete kulatou nášivku s nějakým zvířetem, rostlinou nebo věcí. Je to pro to, 

že tato kulatá nášivka označuje název družiny, který si členové zvolí, když družina vznikne.  

6.5.4 Země 

Nášivka se nachází nad lemem levé kapsy a označuje zemi, ze které pocházíte. V česku je to 

k ničemu, ale na světových skautských akcích, jako je například Jaboree, jsou důležité. 

Na Jamboree se potkávají kauti z celého světa a vyměňují si různé věci. Tato akce je jednou za pět 

let a vždy se jí zúčastní kolem 40000 lidí. 

6.5.5 Mezinárodní znak 

Tuto nášivku najdete na levém rameni a nazýváme ji Mezinárodní organizace skautingu. WOSM – 

World Organizaton of the Scout Movement – chlapecké hnutí, WAGGS – World Association Girl 

Guides and Girls Scout – Dívčí hnutí. 
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obr. 29 WOSM 

obr. 30 WAGGS 

6.5.6 Funkce 

Tuto nášivku najdete na pravém rukávu pod nášivkou družiny a označuje vaši funkci. 

6.6 Šňůrka s píšťalkou 

Šňůrku dělíme podle čtyř barev na žlutou, zelenou, červenou a bílou, které určují věk. Na každé 

šňůrce by měla být píšťalka, na kterou se píská, když se někdo ztratí, nebo vám v noci přepadnou 

tábor. 

Závěr 

Závěrem bych chtěla říct, že chodím do skautu devět let, a za tu dobu mě v něm potkaly jak pěkné, 

tak i špatné zážitky.  Udělala jsem spoustu chyb, ale jak se říká: „chybami se člověk učí“. A je to 

pravda. Prostě chci říct, že skaut mi dal spoustu  životních zkušeností, ale nejvíc ze všeho si vážím 

dobrých kamarádů, se kterými trávím skoro každý den nebo víkend a na sto procent vím, že 

se na ně mohu spolehnout. Všem z vás bych přála, abyste se někdy dostali do spolku jako je skaut, 
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do party pravých kamarádů. Ten pocit je k nezaplacení. Asi to každý vidí jinak, ale podle mě je 

skauting úžasná organizace a všem bych ji vřele doporučila. 
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