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Historický exkurz 
Zná historii skautingu a jeho vztahu ke společnosti 

Kořeny skautingu sahají až k antickým vzorům. 

Počátky vycházejí ze dvou základních proudů. Britského, zastoupeného vzorem 
Roberta Baden-Powella, a amerického , po vzoru E.T. Setona. 

Skauting je inspirován prvky rytířství, woodcraftu – lesní moudrosti, vycházející od 
domorodých Američanů. 
Skauting obecně je postaven na křesťanství a jeho hodnotách, viz obsah slibu či 
zákon (Desatero). 

 
Myšlenkoví P ředchůdci 
 

Jan Amos Komenský - jeden z největších českých myslitelů, filosofů a 
spisovatelů. Získal si pověst především jako pedagog, resp. teoretik pedagogiky 
Zabýval se všeobecnou teorií výchovy, vytvořil speciální metodiku výuky jazyků a 
sám sepisoval originální učebnice. Komenský je považován za zakladatele moderní 
pedagogiky a vysloužil si přízvisko Učitel národů. 

Jean Jacques Rousseau - francouzský filozof a spisovatel švýcarského 
původu. Podstatou jeho učení bylo, že lidé se rodí dobří a kazí se teprve vinou 
společnosti. Volal po návratu k přírodě a k lidské přirozenosti. Věnoval se také 
pedagogice. 

Francois Rabelais - francouzský spisovatel, právník, lékař, botanik a stavitel 

Henry David Thoreau - byl americký filosof, moralista a básník. Snažil se 
obrodit osobnost návratem k přírodě. V osamoceném životě v lese viděl prostředek 
spásy. Byl velkým znalcem přírody. Důležité pro něho bylo proniknout, vcítit se do 
ducha přírody a žít s ní v souladu. Svým dílem Občanská neposlušnost inspiroval 
bojovníky za lidská práva. 

Otec Jan Bosco - italský katolický kněz, vychovatel, zakladatel a první hlava 
Salesiánů Dona Bosca. V roce 1989 byl Janem Pavlem II. prohlášen za Otce a 
učitele mládeže. 

Svoji metodu výchovy nazval Bosco preventivní systém . Ten pak stojí na třech pilířích: 

• rozum  – reaguje na konkrétní situaci a snaží se domýšlet, jaké bude mít jeho jednání 
důsledky na daného jednotlivce 

• laskavost  – snaží se být spolupracovníkem, zajímat se o jejich zájmy, hrát hry apod. 

náboženství  – vychovatelská činnost má vycházet z hlubokého vztahu vychovatele k Bohu. K tomu 
má také vést své svěřence 
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Přímí předchůdci 
 

• Ernest Thompson Seton 

• Boys brigades 

 
Sir Robert Stephenson Smyth Baden- Powell, lord of Gilwell 
( 22.2.1857 – 8.1.1941 ) 

byl voják, ale především zakladatel skautského hnutí . Bylo mu uděleno několik 
významných britských řádů a vyznamenání. Organizoval 1.pokusný tábor na ostrově 
Brownsea. Po jeho ukončení začal vydávat časopis The Scout, poznatky ze svého 
života a tábora využil při tvorbě knihy Scouting for boys.  

 

První kr ůčky 
 

• 15. 7. 1907 – první pokusný tábor na ostrově Brownsea, v zátoce Pool 
harbour 

• 1908 – vychází Scouting for Boys 

• 1909 – první skauti mimo Britské impérium - Chile 

 
Dívky na scén ě 
 

• 1910 – Agnes Baden-Powell (sestra BP) 

• 1916 – přebírá Olave Baden-Powell 

 
Vodáci 

• Světoví – 1909 – Henry Warington Smyth Baden- Powell – starší bratr R. B.-P. 

• Po odchodu z kadetky složil důstojnické zkoušky a byl povýšen na záložního 
námořního poručíka, stal se členem Královské rady. Vystudoval práva a stal se 
advokátem ve službách Admirality, což odpovídá dnešní službě diplomatické. 

• Ve volných chvílích se věnoval jachtingu a je považován za zakladatele britské 
organizované kanoistiky. Sám navrhl a dohlížel na stavbu jachty Diamond , na které 
se bratři Baden-Powellové mnohokrát plavili. 

• Česko – vlastně téměř současně se suchozemci – Josef Rössler-Ořovský, 
Jaroslav „Braťka“ Novák 
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Český skauting 
 
Antonín Benjamin Svojsík 
 

byl pedagogem a zakladatelem junáctví, českého hnutí skautingu, jeho 
propagátorem a organizátorem. 1911 navštívil skautský tábor v Anglii a seznámil se s 
novými metodami výchovy mládeže. Vrátil se nadšený a začal překládat knihu 
Scouting for boys od R. B. Powella. Po prázdninách sestavil pokusnou skautskou 
družinu z žáků žižkovské reálky. Radil se s významnými odborníky a získal pro 
spolupráci další známé osobnosti, např. Masaryka, Kramáře apod. 

• 1912 – první tábor – Vorlovská myslivna nedaleko hradu Lipnice 

• 1912 – vydává Základy junáctví 

• 1914 – samostatná organizace 

 

České dívky 
 

• 1915 – první tábor – Živohošť nad Vltavou 

• Vlasta Štěpánová (Koseová) 

• Anna Berkovcová 
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Vývoj skautingu po založení 
 
Meziválečná léta 
 

• Velký rozkvět jak ve světě tak u nás 

• Rozšíření do téměř všech zemí 

• Založení zastřešujících organizací – WOSM, WAGGGS 

• U nás více skautských organizací, postupné slučování 

• Velký boj s trampingem 

 

2. světová válka 
 

• Přerušení v mnoha zemích 

• V ČSR rozpuštěn 28.10. 1940 

• Skauti v odboji i v armádách spojenců 

• Mnoho padlých a umučených 

 

Poválečné nadšení 
 

• 1947 – Moison (Francie) Jamboree míru 

• Snaha o opětný rozkvět v okupovaných zemích 

• V ČSR bohužel limitována rostoucí mocí komunistů 

• Vedoucí postavou v ČSR náčelník Rudolf Plajner 

 

Doba temna 
 

• 25. 2. 1948 – komunistický puč v ČSR 

• Vzniká akční výbor Junáka 

• Do konce roku faktická likvidace Junáka 

• 50. léta – skautské procesy, popravy, útěk mnoha skautů do exilu… 



Histroie a idea                                 ČLK SEALs 

7 
 

Probuzení 
 

• 29.3. 1968 – obnovení Junáka v ČSSR 

• Rychlá obnova 

• Velký nápor nových členů 

• Snaha opět obnovit Junáka v plné slávě 

• Vůdčí postavou opět náčelník Rudolf Plajner 

 

V bahn ě 
• 21.8. 1968 – okupace ČSSR „spřátelenými vojsky“ 

• 30.6. 1970 – Junák po třetí zakázán… 

• Velký podíl komunistů dosazených do vedení Junáka 

 

Ztráta identity 
 

• Pionýr přebírá mnoho ze skautské praxe 

• Mnoho vůdců na prosbu náčelníka Plajnera nadále pracuje s mládeží (TOM, 
Pionýr…) – dokument – Skauti bez lilie 

• Postupné stárnutí a řídnutí pamětníků prvorepublikového skautingu 

 

Obnovení 
 

• 17. 11. 1989 – počátek „Sametové revoluce“ 

• 19.5. 1990 – znovuobnovení Junáka 

• Řada oddílů vzniká již během podzimu 1989 

 

Současnost 
 

• 1.1. 1993 – rozpad ČSFR 

• Junák ztrácí statut zakládajícího člena WOSM 

• Postupná obnova a hledání tváře  

• Rozvoj nových i staronových oddílů 
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Principy skautingu 
Ví, co je podstatou skautingu, ztotožňuje se s třemi Principy a posláním skautingu 

Skauting je definováno jako hnutí dobrovolné, nepolitické a výchovné pro mladé lidi. 
Je přístupný všem bez ohledu na původ, rasu či náboženství. V souladu s cílem, 
principy a metodou jak byli formulovány zakladatelem a jsou formulovány ve 
stanovách Junáka. Skauting se zaměřuje na jedince a rozvíjí je jak po stránce 
duševní, tělesné, sociální i duchovní.  

Skautské hnutí je založeno na třech principech , které se promítají do skautského 
slibu i zákona. Udávají směr celému skautskému hnutí: 

• Povinnost k Bohu - hledání duchovních hodnot, které člověka přesahují 
• Povinnost k druhým - spolupráce, pochopení a odpovědnost vůči druhým 

lidem i životnímu prostředí 
• Povinnost k sobě - odpovědnost za sebe a svůj rozvoj 

 

Tyto principy  pronikají do skautského slibu a zákona. V těchto formách jsou 
přizpůsobeny věku členů, tak aby byly srozumitelné a přístupné.  

Podrobněji jsou slib a zákon rozvedeny v kapitole Metodika – skautská metoda 

 

Slib 
Vlčata 
Slibuji, že se vynasnažím být poslušným vlčetem své smečky, 

Se kterou budu hledat nejvyšší Pravd a Lásku, každý den vykonám dobrý skutek 

 

Světlušky / žabičky 
Slibuji, že se budu snažit hledat nejvyšší Pravdu a Lásku, 

Být prospěná své vlasti a zachovávat zákon světlušek/žabiček 

 

Skauti / skautky 
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. 
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Zákon 
Vlčata 
Vlče se nikdy nepodá samo sobě, 

Vlče se vždy poddá starému vlku. 

 

Světlušky / žabičky 

1. Světluška / žabička vždycky mluví pravdu  

2. Světluška / žabička je poslušná  

3. Světluška / žabička pomáhá jiným  

4. Světluška / žabička je statečná a veselá  

5. Světluška / žabička je čistotná  

 

Skauti / skautky 

1. Skaut / ka je pravdomluvný/á  

2. Skaut / ka je věrný/á a oddaný/á 

3. Skaut / ka je prospěšný/á a pomáhá jiným  

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

5. Skaut / ka je zdvořilý/á 

6. Skaut / ka je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských 

7. Skaut / ka je poslušný/á rodičů, představených a vůdců 

8. Skaut / ka je veselé mysli 

9. Skaut / ka je hospodárný/á 

10. Skaut / ka je čistý/á v myšlenkách, slovech i skutcích 

 

 

 


