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M Ů J    I D E Á L    S K A U T S T V Í

Sto let existence skautingu ve světě – to je i není dlouhá doba. Věřím, že skauting 
se bude rozvíjet a prohlubovat i rozšiřovat dál – a v tomto smyslu jsme stále ještě 
jen průkopníky, prvními skauty.
Věnoval jsem přemýšlení o skautingu a skautství mnoho svých nejlepších sil – na-
štěstí (pro mne i pro skauting) nikoliv ve vysokých funkcích některé organizace, ale 
v řadovém členství   h n u t í :  jako výtvarník a jako pedagog-publicista. V mládí 
jsem vedl malý venkovský oddíl, v nedávných letech jsem spolupracoval jako člen 
komisí při vůdcovských zkouškách. Nejvíce si však sám cením svého působení jako 
publicisty, spisovatele a výtvarníka: publikoval jsem porůznu – u nás i v několika 
dalších zemích – stovky článků, řadu publikací, mnoho set skautsky motivovaných 
grafik, uspořádal desítky skautských výstav. Bratři a sestry znají moje ilustrace, grafi-
ky, emblémy a loga, odznaky a razítka, desítky pohlednic atd. A ve všech případech, 
ve veškeré své práci a tvorbě jsem se snažil dobrat podstaty skautingu, formulovat 
smysl skautství, varovat před účelovými i bezděčnými deformacemi. K podstatě 
skautingu mám – a nejen kvůli téměř šedesátiletému členství v jedné skautské orga-
nizaci – právo promlouvat spíš než nějaká placená agentura, spíš než někteří povrch-
ně myslící funkcionáři, spíš než ti, co za totality tak lehkověrně zrazovali skauting.
Vždy mi šlo o pravdivé a plné pochopení smyslu a možností skautingu a hlavně 
o prosazení  nejvyšších ideálů bratrství. Proto jsem nutně narazil na nepochopení, 
odmítání, ba i nepřátelství těch, kdo pouze parazitují na zdravém kmeni stromu 
skautství – a jako nebezpečná houba, zvaná choroš, oslabují jeho životaschopnost 
a křiví jeho růst.
Přijal jsem do svého života i symbolický vzor rytíře jménem Jiří – a tak se mé 
skromné schopnosti výtvarné i literární staly jeho kopím. Sil ubývá, spěchám tedy 
vypovědět, co mám na srdci: přijal jsem velký  dar skautingu, podařilo se mi – tak 
věřím – pochopit smysl skautství a rád bych aspoň něco z toho poznání předal 
těm, kdo přicházejí po nás a hledají svou vlastní Cestu podle kompasové růžice, na 
jejímž hrotu, směřujícím vzhůru, je symbolická Lilie



1.
Skauting je cesta k vyššímu a lepšímu lidství. Je to hnutí, zdůrazňující bratrství 
mezi lidmi – jako princip a základ humanity, soudržnosti, vzájemné pomoci, tole-
rance a porozumění vůči všemu živému.

2.
Skauting je výchova k připravenosti všeho druhu – k připravenosti vypořádat se se 
všemi obtížemi v životě, v přírodě i ve společnosti, k připravenosti čelit všemu zlu, 
překážkám, nesnázím.

3.
Skauting je velmi vážná záležitost. Nazval-li Baden-Powell v určitém kontextu 
skauting hrou, měl na mysli některé výchovné metody a prostředky. V žádném pří-
padě není hra ve skautingu cílem!

4.
Skauting je celoživotní úkol: není to jen dětství a mládí – naopak, právě zralý věk, 
dospělost až stáří jsou dobou, kdy skauting naplno prolíná každodenním životem.

5.
Skauting je šance – jedinečná nabídka a výzva pro každého vnímavého, citlivého, 
nesobeckého člověka. To posední – nesobeckost – to je podmínka! Žádný egoista 
nemůže se stát opravdovým skautem. 

6.
Skauting je hnutí, čímž myslíme široké společné úsilí dosáhnout skautství, onoho 
vyššího, důstojnějšího, lepšího stupně lidství.

7.
Skauting není nějakým novým náboženstvím. Je ovšem nemyslitelný bez duchov-
ního chápání všech věcí tohoto světa, života a smyslu všeho. 

8.
Skauting je určitou filozofií, životním náhledem i životním stylem. Nemůže ovšem
– je-li vskutku skautingem – zůstat  j e n  filosofií, literaturou, ideálem: bez praxe
není plného skautingu!

9.
Skauting je nabídkou i výzvou pro všechny lidi: mladé i staré, muže i ženy. To, že 
začínal r. 1907 jako experiment s mladšími hochy („Scouting for Boys“), nesmí se 
stát důvodem zužovat členství v kterékoli organizaci, formálně se proklamující jako 
skautská, na děti a mládež! Tyto snahy jsou skutečnému skautingu protichůdné, 
ba nepřátelské. 



10.
Skauting, aby snáze uskutečňoval své cíle, sdružuje zájemce (a zde by bylo možno 
vyslovit slovo „adepty“) v organizacích. To však naprosto neznamená, že dokona-
lým skautem by se nemohl stát člověk neorganizovaný, člověk zcela mimo jakou-
koliv „registraci“.

11. 
Skauting má své vzory i své předchůdce. Zmiňujeme-li někdy v této souvislosti 
např. amerického spisovatele a myslitele Henry Davida Thoreaua (1817–1862), pak 
máme na mysli značnou část jeho díla i mnohé z jeho životního stylu, jak nám to 
popsal v knize „Walden, aneb Život v lesích“ a knize esejů „Toulky přírodou“.

12.
Skauting je životní styl úzce spjatý s přírodou. Vysokého stupně lidství lze ovšem 
dosáhnout i v uzavřené cele nebo na loži nemocného – ale pak to nebudeme nazý-
vat skautingem: půjde o příkladný život, případně třeba o život světce, ale skaut, 
skautka žijící zcela mimo přírodu, to je nemyslitelné!

13.
Skauting jako hnutí, i skaut jako jednotlivec by měli reagovat na všechny palčivé 
jevy a otázky společnosti, otázky hlavně etické. Zavazují k tomu Tři principy, čili 
Tři povinnosti: k Bohu, k bližním i k sobě samému. 

14.
Skauting je přitakání životu. Nikoliv však jakémukoli životu bez smyslu, bez zásad, 
bez pochopení vyšších, věčných cílů. 

15.
Skauting je život v rámci jednoznačně přijatých a uznávaných hodnot. Lze zde 
mluvit o skautské stupnici hodnot. A je třeba hned zdůraznit, že peníze, moc a slá-
va nestojí na prvních místech!

16.
Skauting, jakožto hnutí výrazně zásadové (tj. zřetelně a neuhýbavě se hlásící k vý-
razným etickým zásadám), vyvolává leckde nesouhlas, odpor, ba i nenávist lidí bez-
zásadových, nebo přímo bezcharakterních. Proto jsme byli svědky už tolika pokusů 
o dehonestaci, diskreditaci ba i likvidaci skautingu.

17.
Skauting je – ve své nejlepší podobě a při nejlepším pochopení – vyústěním všech nej-
lepších výchovných tendencí a snah lidstva. Myslím, že kdyby se nebyl před stoletím 
uskutečnil zakladatelský čin Baden-Powellův a Setonův, bylo by určitě (dříve či později) 
došlo k pokusu novému, možná pod jiným názvem hnutí, ale se stejným směřováním.



18.
Skauting je slovo těžko přeložitelné do jiného jazyka. Německý název Pfadfinder (=
hledač stezek) je blíž smyslu hnutí než francouzské Les Éclaireurs (= průzkumníci, 
pátrači) anebo polské harcerze (= harcovníci, průzkumníci). České slovo „junák“ 
je velmi vzdálené obsahu anglického slova skaut (scout), skauting a nezbývá, než 
složitě opisovat a vysvětlovat hluboký  d n e š n í  obsah termínu skauting, zvláš-
tě i proto, že od někdejšího převážně vojenského významu z doby vojenské služby 
důstojníka Baden-Powella došlo k významné „kultivaci“ jeho chápání. Skaut – pů-
vodně Baden-Powellův „Boy-scout“, chlapec-zvěd, hoch- průzkumník atd. – je dnes 
(jako člen hnutí) ten, kdo hledá ty nejlepší stezky či cesty nejen divočinou, přírodou, 
ale především životem. Je tím, kdo ty nejlepší stezky hledá pro sebe i pro druhé, kráčí 
proto před nimi, je tedy předvojem, průkopníkem, hledačem cesty i pravdy.

19.
Skauting je mnohotvárný. Svými metodami se liší v programech pro děti, pro mlá-
dež,pro dospělé, pro oldskauty. Liší se proto nutně v aplikaci programů u chlapců 
a mužů anebo dívek a žen. Neliší se však v cílech, neliší se ve vše prolínajícím Záko-
nu a Třech povinnostech.

20.
Skauting je nadějí lidstva – a stává se čím dále tím více nadějí jednou z posledních: 
s podmínkou ovšem, že bude správně a hluboce pochopen! A zásadní součástí to-
hoto pochopení je vědomí jedinečné ceny Života, jeho poslání a smyslu.

21.
Skauting není nějaký spolek a spolkaření. Skauting není pouhé rekreační tábornictví, 
skauting není vyhledávání samoúčelných, atraktivních dobrodružství. Skauting není 
– naprosto není! – pouhým vyplněním volného času. Ti, kdo toto zjevně či skrytě 
hlásají, jsou zjevní, skrytí, vědomí či neuvědomělí křivitelé a škůdci skautingu.

22.
Skauting je životaschopné, byť leckde deformované a jinde zabloudivší hnutí. 
A přesto, že už existuje celé století, je to hnutí stále mladé, ba stále jakoby v začát-
cích, z nichž může – a musí – růst dál a výš. Soudím, že povinností každého uvědo-
mělého skauta či skautky je k procesu zdokonalování i rozšiřování hnutí přispět.

23.
Skauting ukazuje lidem cestu vzhůru (svým aspektem) i o dálky (velikými cíli pozem-
ského života). Ale ukazuje i zpět: to pouze tehdy, radí-li cestu „návratů k pramenům“. 

24.
Skauting není záležitostí kroje, odznaků, registrace, různých vnějších formalit. Tak 
si to snad představují někteří funkcionáři, kteří se nikdy nenamáhali promýšlet, 



studovat, řešit stěžejní otázky, principy, zásady hnutí a cíle hnutí. Skauting je zále-
žitostí srdce (city), rozumu (myšlení a pochopení) a praxe (realizace životem, tj. ce-
lého stylu života). Žel, leckdo bere ze skautingu jen tu trochu atraktivní praxe … 

25.
Skauting lze v životě uskutečňovat buď v rámci hnutí (družina, oddíl, organizace), 
nebo osaměle („the lonescouting“). Obojí má své výhody, obojí se může i doplňo-
vat.

26.
Skauting vychovává – od dětství do stáří – ve vzestupné spirále. Dítě vidí stopu, učí 
se ji pojmenovat, kreslí si ji do zápisníku, odlévá ze sádry. Dospělejší vyhodnocuje 
souvislosti, terén, čas, příčiny. Prostě „sleduje lišku do jejího doupěte“, jak to kdesi 
symbolicky napsal Thoreau. A ten nejdospělejší (což nemusí být ten nejstarší!) ví 
o stopách, že jsou i výzvou: k následování či k uhnutí z cesty, k poznání či varo-
vání, k pochopení, že „všechno pomíjející je jen příměr, podobenství“, jak to řekl 
J. W. Goethe.

27.
Skauting je náročný, velmi náročný způsob života. Proto zdaleka není pro každého, 
proto tolik lidí projde krátkodobě jeho řadami, aniž by se povznesli dál a výš. Neboť 
každý trhá ovoce jen z těch větví, na něž dosáhne. Skauting však žádá „postavit se 
při tom na špičky“, nebo dokonce nabízí strmý žebřík, vedoucí k nejlepším plodům, 
které zrají až na vrcholku. Krásně to vyjadřuje i Setonovo podobenství o „Stoupání 
na Horu“.

28.
Skauting se zrodil v přírodě, v životě s přírodou, v souladu s ní. Nemůže být napro-
gramován v nějaké agentuře, na stole, byť natřeném na zeleno, ani zadán jako „úkol 
k řešení úspěšného náboru platících členů“, jak si to vymýšlejí různí pseudoskaut-
ští manažeři, úředníci ústředního aparátu, falešní novátoři a podobní deformátoři 
skautských ideálů. Skauting se   ž i j e  a jeho ušlechtilé zásady vyrostly z ušlechti-
lého života!

29.
Skauting má svůj „Zákon“ (Desatero, někde Dvanáctero), tedy svůj kodex zásad, 
podobně jako některá náboženství nebo jiná hnutí. Přihlédneme-li k jednotlivým 
bodům Zákona blíže, zjistíme, že to jsou zásady, rady, doporučení – na rozdíl od 
např. Desatera sepsaného Mojžíšem skautský Zákon neobsahuje zákazy.

30.
Skauting je demokratické hnutí, neboť vše se v něm uskutečňuje na základě dob-
rovolnosti. Dbá se přitom ovšem na skautskou čest: skautské slovo by mělo být 



neporušitelné, pevné, důvěryhodné. Žel, právě toto jsme tolikrát shledali porušeno 
u některých nejvýše postavených činovníků …

31.
Skauting vyžaduje plné uvědomění cílů. Bez pochopení, bez uvědomění, bez vůle 
hledat cestu ke smysluplným cílům , to nikdy není skauting. Bude to někde jen 
tábornictví, někde parta či klub na způsob „Rychlých šípů“ Foglarových, někde 
jakési „junáctví“ – ale opravdový skauting, skauting vážný, náročný, celoživot-
ní – nikoliv!

32.
Skauting má v realizaci jednotlivých lidí (mladých či starších) různé stupně – to 
podle stupně uvědomění a podle síly vůle realizovat vznešené cíle. Historie první-
ho století skautingu je ještě příliš krátká, než aby příkladů dokonalých skautských 
osobností bylo hodně. Ostatně, století nepřerušené „cesty“ nebo „služby“ hnutí má 
jenom kolébka zrodu – Anglie. Další země se připojovaly postupně a někde – žel, 
nejvíc u nás! – byla existence legálního, svobodného skautingu několikrát a na 
dlouhou dobu přerušena. Mluví-li se u nás o devadesátileté historii, pak mějme na 
paměti, že svobodné práce měl u nás skauting zhruba jen polovinu té doby … Na-
víc to byl skauting řadu let nedobře vedený, ba někdy z pravé cesty odváděný …

33.
Skauting vychovává ke skromnosti – ale pozor: některé prvky programu (soutěži-
vost, vyznamenání, vysoké funkce) mohou nepevné charaktery svádět k ješitnosti, 
k boji o prestiž, moc, vyznamenání!

34.
Skauting – je-li to pravý skauting – bude vždy dobrovolný, altruistický, nehonoro-
vaný, nekomerční, nemanažerský.

35.
Skauting: filosofie, v níž člověk uznává, že je součástí Boží přírody, nikoliv jejím
pánem. Etika, v níž člověk staví altruismus a soucítění se vším živým nad sobec-
tví, nad vykořisťovatelskou bezohlednost. Je to i životní styl, v němž má přednost 
skromnost, hospodárnost, soběstačnost nad jakýmkoli přepychem, plýtváním, ne-
šetrností vším a vůči všemu.

36.
Skauting je život v pravdě, život aktivně hledající, hájící, prosazující pravdu. Skau-
ting je kopí svatého Jiří, mířící do dračího chřtánu, tj. symbolicky do zdroje veškeré 
lži a zla. Zbraň svatého Jiří by mohla být znakem skautingu stejně jako je tam ta 
Lilie, onen symbol čistoty i symbol pevného směru cesty na kompasu Víry, Pravdy 
a Lásky.



37.
Skauting je sice otevřen všem lidem – je to nabídka, šance, dokonce dar – ale dobře 
víme, že není pro všechny. Zvláště v dnešním sobeckém, drsném, dravčím světě, 
kde jsou hodnotová měřítka, cíle i přání lidí nastaveny zcela jinak (nazvěme to 
zpříma: egoisticky, hedonisticky, sobecky či kořistnicky), nelze očekávat, že toto 
ukázňující, umravňující, víc k duchovním než hmotným statkům směřující hnutí 
bude všeobecně přijímáno …

38.
Děti ve skautingu – to je jakási přípravka. Děti do nějakých dvanácti, snad i čtrnác-
ti let nedokáží vyvářet hnutí – to je nepochybně věc dospělejších, starších i starých 
skautů a skautek. I proto je každý pokus omezit skauting jen na dětský a mladý 
věk nebezpečným pokusem změnit definitivně hnutí na jakýsi spolek!

39.
Skauting nemůže zůstat slepý ke společenským jevům – musí  reagovat např. na 
patologické či dokonce zločinné jevy. Co však může činit skautská mládež? Přece 
alespoň to, že se učí být připravena čelit zlu, bojovat se zlořády, bránit pravdu 
a spravedlnost.

40.
Ve skautingu má své místo samozřejmě i kultura, umění a všechny civilizační hod-
noty. Skauting má svou literaturu, své písně, své výtvarné umění. Už tento fakt 
dokazuje, že skauting není tuctový spolek, jak se to leckdo snaží chápat.

41.
Skauting měl a má – za století své existence jako hnutí – celou řadu interpretů, tj. 
vykladačů. Někteří správně pochopili jeho možnosti i pravý smysl, jiní jen zamlžili 
nebo rozostřili kontury celé té vznešené stavby, která stojí a trvá na základech Tří 
povinností, skautského Zákona a hesla Buď připraven.

42.
Skautský Slib není olověnou koulí, omezující svobodu skautů a skautek. Je to závaz-
ný, krásný, vznešený obřad, který má skautům po celý život připomínat skautské 
ideály a který brání klesnout do prachu chyb a bláta lži. Ti, kdo slibují jen povrch-
ně, ti, kdo záhy zrazují svůj skautský Slib, jsou schopni i ochotni kdykoliv zradit 
cokoliv: víru,  národ, spravedlnost, čest. I naše největší organizace měla v těžkých 
totalitních dobách v čele některé takové věrolomné lidi. 

43.
Skauting,  – zvláště britský, německý, francouzský – si volí často za vzor ctnosti 
středověkého rytíře. Historie i tradice těchto západních zemí     (v Anglii zvláště 
okruh legend kolem mýtického krále Artuše a jeho rytířů Kulatého stolu,ochránců 



svatého Grálu) je tam výraznější, než u nás. – Tento rytířský vzor musíme chápat 
především jako kodex mužných ctností – statečnost, věrnost vlasti i králi, dvornost 
a ochrana žen, dětí a slabších. – Samozřejmě, že i rytířská historie má své stíny: 
bylo i mnoho rytířů loupežných a nelze zamlčovat ani občasnou krutost křižáckých 
tažení. Ale vždyť temné stránky najdeme i v historii Indiánů (nebyli jen ušlechtilí 
Hiawathové, Tecumsehové a Winnetouové) a zálesáků (nebyl jen ušlechtilý Lovec 
Jelenů nebo Old Shatterhand). Je třeba vzory vybírat a volit vždy jen ty kladné 
rysy. A jedinečný kodex rytířství, z něhož snad vyrostl i typ ideálního gentleman-
ství (slovo dnes zdiskreditované, jako tolik původně vznešených pojmů jiných!), 
vzor, jehož příklady najdeme v některých knihách Waltera Scotta, stojí skautům za 
studium a v lecčem i za následování.

44.
Skauting má v erbu Lilii – podle šťastné volby Baden-Powellovy. Jednotlivé organi-
zace v různých zemích si tento symbol upravují po svém – někde až k sotva roz-
poznatelné stylizaci. A také jednotlivci, skauti a oldskauti, kteří Lilii přijali do štítu 
svého skautství, mohou si tuto skautskou Lilii různě modifikovat. Já už léta vkres-
luji do středu liliového květu   s r d c e   –  jako symbol bratrství (bratrství je jednou 
ze stěžejních idejí skautingu, což se leckde zapomíná a leckým, kdo skauting nepo-
chopil, i různě potlačuje!), humanity, soucítění se vším živým („Jsme jedné krve 
ty i já“, jak to řekl Kipling) a konečně i té Nejvyšší Lásky.  – Mezinárodní skautská 
Lilie má na okvětních lístcích vlevo i vpravo po pěticípé hvězdě, což může zname-
nat Slib a Zákon. Zde dávejme pozor, aby hrot hvězd směřoval  vzhůru – obráceně 
by se pentagram změnil v symbol Zlého.                

 
    

           
                    

  

          



S K A U T S T V Í

Skautství je zápas každodenní
se sebou samým, i s vlastními stíny.
Skautství je snaha lepší být a jiný.
Být skautů více, svět se v lepší změní!

Skautství je vlastně pouť do Svatých zemí,
hledání hradu, v němž je střežen Grál.
Skaut – to je rytíř, ne vlažný neutrál,
bojuje se lží a s ničemy všemi! 

Skautství je sledování dobré stopy
a snaha dobrou stopu také zanechat.
Skaut stará se jen o cíl a nemyslí na plat.
On archu staví, když se lidstvo topí.

Až skautská víra v život dojde sluchu
a lidé přijmou naše skautské cíle,
až místo pěstí bude v úctě píle,
pak lidé od hmoty se opět vrátí k duchu.

Vždyť člověk, to je tvor se světlem v duši
a hmota, tělo, není nic než obal,
do něhož Bůh náš život vložil, schoval!
Mnohý to nechce vědět – ta myšlenka ho ruší …

A právě skauting svou cestou do přírody
navrací lidem víru v Boží plán.
Duch víry jeden je – nechť není rozeklán!
Kéž setba skautství dočká se úrody!
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