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Práce s nástroji skautské výchovy 
 

Naší snahou je děti a mladé lidi v oddíle všestranně rozvíjet, tedy pomáhat našim 
členům a členkám naučit se znalostem, dovednostem a postojům potřebným pro 
jejich budoucí život. K tomu existují některé skautské výchovné nástroje, které 
můžeme vzít, dotvořit a použít. Jsou nabídkou a připravenou pomůckou, s jejichž 
pomocí je příprava oddílového programu jednodušší. Těmi základními jsou různé 
formy stezky, odborky a časopisy. 

 

Stezky 
 
Stezky jsou dlouhodobě osvědčeným nástrojem pro podporu osobního rozvoje dětí a 
jedním z pilířů skautské výchovy. 

Umožňují propojení hned několika prvků skautské výchovné metody a jsou nabídkou, 
díky níž můžeme dětem pomoci v jejich osobním růstu, protože 

• kladou výzvy přiměřené věku a schopnostem, 

• umí zprostředkovat proces učení od jejich starších průvodců, 

• pomáhají s přípravou družinového programu, 

• je možné provázat stezky s celotáborovými či etapovými hrami. 

 

Druhy stezek 
 

Podle věku rozlišujeme tři základní druhy stezek: 

• Pěšinky – pro benjamínky 

• Cesti čky/stezky/plavby – určené pro vlčata, světlušky a žabičky 

• Stezky  – určené pro skauty a skautky 

• Roverský za čátek – je určen všem začínajícím roverům a rangers i všem, kdo 
chtějí v roveringu rozšířit své obzory 
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Pěšinka benjamínků 
 

Slouží jako motivační deníček. Každý benjamínek v oddíle má své vlastní leporelo, do 
kterého si za splněné úkoly může dávat nálepky zvířat. 

 

Stezky vlčat, světlušek a žabiček 
 

Stezky vlčat, světlušek a žabiček se skládají z Nováčka a tří stupňů. Jsou k dispozici 
ve třech verzích s odlišným příběhem ve formě komiksu – stezky vlčat s příběhem 
Mauglího, cestičky světlušek s příběhem Kouzelné lucerny a plavby Čolka a Žabky 
určené pro koedukované a vodácké oddíly vlčat a světlušek nebo žabiček. 

Všechny tyto stezky mají tři stupně a po každém splněném stupni je možné plnit 
výzvy rozdělené pro vlčata a světlušky nebo žabičky. 

 

Stezky pro skautský věk 
 

Stezka pro skautský věk je rozdělena do čtyř stupňů. Každý stupeň by se měl plnit 

asi jeden rok. Plnění prvního stupně předchází Nováček, který uvede skauty a 
skautky do oddílového života. 

Tyto stezky se dělí na čtyři stupně (Cesta země, vody, vzduchu a ohně) a je možné 
je plnit jako fantasy pod různými postavami s nálepkami a nášivkami, nebo obyčejně 
nefantasy. 

Stezky jsou děleny na 6 základních oblastí: 

• Příroda kolem nás 

• Svět okolo nás 

• Můj domov 

• Můj kamarád 

• Kdo jsem 

• Co umím a znám 

V současné době probíhá revize skautských stezek, byly vydány experimentální 
skautské stezky pro vyzkoušení v oddílech a testování. Informace lze najít na 
Křižovatce. 
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Roverský začátek 
 

Roverský začátek slouží jako přechod od skautské stezky k roverské cestě. 
Vysvětluje princip hledání, příležitosti a cesty v roveringu, roverské heslo „Sloužím“. 
Je přehlídkou všech možností, které rovering nabízí. Obsahuje vzorovou výzvu 
a průvodce, jak ji splnit. 

 

Vodácké doplňky stezek 
 

Vodácké doplňky stezek pro skauty a skautky jsou určeny nejen vodním, ale úplně 
všem skautům a skautkám, kteří se věnují vodním sportům, sjíždění řek nebo prostě 
jen chtějí svůj program obohatit o aktivity ve vodě a na vodě. 

Jejich vodní zaměření rozvíjí u dětí i ty oblasti, které nejsou v „základní“ stezce tolik 
akcentovány: plavecké a vodácké dovednosti a znalosti, bezpečnost, kázeň 
a zvládání krizových situací, včetně schopnosti sebezáchrany, posilování fyzické 
zdatnosti vodními sporty a další vodácká specifika (ochrana okolí vody, „vodácká 
romantika“, atd.). Mají též napomoci bezpečné činnosti skautských oddílů při 
provozování vodních sportů. 

Vodácké doplňky tvoří: 
• Povinné aktivity: v každém stupni tři až čtyři, povinný základ pro každého, kdo 

doplňky plní. Povinnou část tvoří ty nejdůležitější aktivity pro bezpečnou 
činnost na vodě a u vody. 

• Volitelné aktivity: v každém stupni osm aktivit, z nichž si skaut či skautka může 
libovolně vybírat ty, které ho zajímají a ve kterých se chce rozvíjet. 

• Můj začátek: určený všem, kteří začínají vodácké doplňky plnit od vyššího 
stupně – obsahuje to nejdůležitější z předchozích stupňů. 

• Vodácké výzvy: dokážou vaši skauti či skautky přespat na pramici, proplavat 
peřejí, plachtit poslepu, slanit do lodě či 24 hodin nepřetržitě plout? 
Vyzkoušejte to! Do pokusu o získání výzvy se může pustit každý, kdo úspěšně 
zdolá všechny povinné a alespoň polovinu volitelných aktivit. 

Vodácké doplňky lze plnit se stezkou (vlepit přímo do ní) i nezávisle na stezce (lze je 
vlepit například do deníku nebo používat zcela samostatně. 
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Používání stezek 
 

Stezky by se měly v oddílovém programu používat pravidelně – družiny a členové 
oddílu by je měli plnit na schůzkách, výpravách, táborech, ale i mimo přímý oddílový 
život – doma ve svém volném čase. Dětem tím naznačujeme, že osobní rozvoj je 
v oddílové činnosti zásadní.  

 

Kladný vztah dětí ke stezce může být posílen tím, že se obměňují způsoby, kterými 
děti aktivity ve stezce plní: 

• můžou si sami vybírat aktivity, společně s vůdcem nebo samostatně, 

• hra, ve které se něco naučí a nevědomky také plní nějaký bod stezky, 

• některé aktivity lze plnit v rámci tradičních oddílových akcí a programů (např. 
bazén, výprava), 

• vytvoření různých projektů, které umožní plnit více aktivit stezky najednou. 

 

Co by měla stezka obsahovat? 
 

Ať už v oddíle používáte stezku oficiální, upravenou nebo vlastní, vždy by měla: 

• rozvíjet všestranně a ne jen v několika vybraných oblastech, 

• nabídnout prostor pro výběr bodů a vlastní iniciativu při plnění, 

• upřednostňovat zlepšování se vůči sobě samému než poměřování se 
s ostatními členy, 

• být přiměřeně náročná, srozumitelná a přitažlivá. 

 

Odborky 
 

Odborky jsou oproti skautské stezce nástrojem, který vede k rozvoji 
ve specializovaných dovednostech. Stezka podporuje rozvoj všeobecných 
skautských znalostí, dovedností a postojů v celku, který mají zvládnout všichni. Cílem 
odborek je povzbudit a prohloubit zájem skautů a skautek v konkrétní oblasti lidské 
činnosti dle jejich vlastního výběru. Často se jedná o dovednosti, kterým se věnují 
i mimo Junáka, jako jsou sport, hra na hudební nástroj, praktické dovednosti, aj. 
Odborky jsou vodítky k tomu, jak se ve vybrané oblasti zdokonalit nebo se stát 
„odborníkem“. 
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Pomocí odborek můžeme členy a členky vést k: 

•  rozvoji ve specializovaných dovednostech, 

•  vyniknutí v oblasti zájmu, 

•  rozšíření oblastí zájmu, 

•  nasměrování k výběru budoucího povolání. 

 
Věkové kategorie pro odborky 

• mladší skauti a skautky (10-12 let) 

• starší skauti a skautky (13-15 let) 

• roveři a rangers (a dospělí) od 16 let 

 

Pracovní listy odborek jsou spolu s návody pro jejich plnění na webu: odborky.skauting.cz. 

Vlčata, světlušky a žabičky mají vlčky a světýlka, které momentálně procházejí revizí. 

Nová podoba vlčků a světýlek se připravovala částečně spolu s novými odborkami 
pro skauty a skautky a v současné době probíhá jejich testování v oddílech. 

 

Časopisy 
 

Časopisy jsou pomocníkem při přípravě oddílového programu, členové je dostávají 
domů poštou dle věkové kategorie, do které patří. Časopisy obsahují řadu úkolů 
a inspirace pro činnost – je možné v nich najít návody na rukodělky a zajímavé 
pokusy, aktivity pro plnění stezek, odborek nebo např. různá témata, která můžeme 
rozšířit či navázat na ně svým nápadem. 

Samostatnou součástí časopisů je internetový Teepek. Na tomto webu je možné najít 
jak řadu podnětů a praktických rad pro vedení družiny, tak i herní a programové 
nápady. 

Skautské časopisy 
• Ben Já Mína – pro benjamínky 

• Světýlko – pro vlčata a světlušky 

• Skaut – pro skauty a skautky 
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• Roverský kmen – pro rovery a rangers 

• Skautský svět – pro dospělé a oldskauty 

• Skauting – metodický časopis pro činovníky 

• Kapitánská pošta – pro vodní skauty a skautky, zvláště pak pro jejich vedoucí 

 

Ben já Mína 
Ben já Mína je nejnovější z časopisů, fungující jako obrázkový pracovní materiál pro 
benjamínky. Nechodí dětem domů, ale pohromadě vedoucím, kteří k němu mají 
navíc připravenou metodiku dostupnou na webu. 

 

Světýlko 
Světýlko je časopis pro všechny vlčata, světlušky a žabičky, jako stvořený 
k aktivnímu tvoření. Je celý ilustrovaný a plný doplňovacích článků a kvízů. U dětí je 
velmi oblíbený a hodí se pro práci na schůzkách. Pro vodácká vlčata a žabičky jsou 
přílohou Mokré stránky. 

 

Skaut 
Skaut je populární magazín, který ocení zejména mladší skauti a skautky. Na rozdíl 
od Světýlka míří spíše k samostatnějšímu čtení, nabízí zajímavosti ze světa kolem 
nás, průpravu ke skautské praxi, komiksy nebo soutěže. Pro vodní skauty a skautky 
jsou přílohou Modré stránky. 

 

Roverský kmen 
Roverský kmen je pokročilejší čtení, jaké si žádá věk dospívání a mladé dospělosti. 
Inspirace pro život za prahem klubovny se snaží přinášet referováním o zajímavých 
životních cestách, rovněž nabízí úvahy k zamyšlení. 

 

Skautský svět 
Skautský svět je magazín pro skauty a jejich příznivce. Zobrazuje skautské hnutí ve 
všech jeho barvách a pro dospělé skauty slouží jako magazín o všem, co se 
v Junáku děje a mohlo by je zajímat. 
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Skauting 
Skauting je metodická podpora vedoucím oddílů a činovníkům organizačních 
jednotek. Snaží se nabízet inspiraci pro výchovu a program a je vhodným čtením pro 
každého, kdo si chce udržovat aktuální rozhled ve skautské výchově a sebe a svůj 
oddíl posouvat dál. 

 

Kapitánská pošta 
Kapitánská pošta je metodický a informační časopis vodních skautů. Směřuje na 
vedoucí a vychází elektronicky (na vodni.skauting.cz). Snaží se nabízet inspiraci pro 
vodáckou výchovu a program a informuje o aktuálních událostech ve vodáckém 
světě. 

 

Na webu casopisy.skaut.cz je volně k dispozici archiv všech současných skautských 
časopisů, připravený pro naše potřeby a práci. 

 

Skautské závody 
 

Dalším nástrojem skautské výchovy, který může mít vliv na osobní růst dětí, jsou 
skautské závody (Závod vlčat a světlušek a Svojsíkův závod). 

Nejprve si shrňme, proč má smysl se jich účastnit:  

• děti se na závodech uvidí se skauty z jiných středisek (prožijí setkání velkého 
množství skautů a společnou sounáležitost), 

• zažijí zajímavé aktivity zabalené do symbolického rámce, 

• vyzkoušejí si poradit samy za sebe a ověřit si, co znají a dovedou, 

•  dostanou příležitost se pořádně v družině stmelit.  

 

Vedoucím pak závody nabízejí možnost navázat kontakty s ostatními vedoucími 
z okolních středisek a získat zpětnou vazbu k tomu, jak se jim daří rozvíjet děti 
v jednotlivých oblastech. Kromě toho se s dětmi zúčastní zajímavé akce.  

Přípravu na skautský závod je vhodné vtělit do dlouhodobého plánu oddílu a družin. 
Pokud plánujete činnost s pomocí stezky, připravujete skrze její obsah družinu na 
závod vlastně po celý rok. Zkuste v takovém případě najít nejzřetelnější obsahové 
průsečíky stezky a závodu a věnujte se jim právě v předzávodní době.  
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Plánujete-li ji jiným způsobem, poskytnou vám inspiraci do družinových plánů 
konkrétní znění pravidel závodů (ke stažení na Křižovatce) nebo třeba příručka „Od 
Exzodu ke Svojsíkovu závodu“.  

Závod by neměl znamenat pro oddílový život žádnou extra zátěž navíc, protože 
rozvíjí a ověřuje kompetence, které by měly být normální součástí oddílové činnosti. 
Vyvrcholí-li naplňování vašeho dlouhodobého plánu společným úspěchem na 
skautském závodu, může to být skvělým zážitkem pro družiny a zadostiučiněním pro 
vás. 

Skautské závody jsou nejen nástrojem osobního růstu, ale také vhodným 
prostředkem pro posílení družinového systému. Závod má posílit družiny, jejich 
soudržnost, schopnost spolupráce, schopnost uplatnit znalosti a dovednosti všech 
jejích členů. Vaší snahou by tedy nemělo být sestavit jednu elitní skupinu z oddílu 
a tu na závod vyslat. Závod je naopak místem pro reálné družiny tak, jak v nich děti 
v oddíle běžně fungují.  

Vodní skauti mají také své skautské tradiční závody, kde si vyzkouší převážně svou 
fyzickou kondici, ale také se na nich potkává mnoho oddílů, se kterými je možné 
navázat přátelství či další spolupráci. Mezi celostátní závody patří: 

• Napříč Prahou – přes tři jezy 

• SkaRe (Skautská regata – skautské mistrovství České republiky v jachtingu).  


