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Svojsík, Jan Novák – Mangidon : Letí časy, letí, a co kdysi snilo se jako krásný sen, to mění 
se v opravdovou skutečnost. Jak dávno – zdá se mi – je ona 
doba, kdy poprvé s několika hochy chvějící se rukou zažehl 

jsem první skautský oheň, kdy poprvé zaplála nám rudě zla-
tá vatra večerního táborového ohně, šlehající jasem v tmu 
a plašíc těžké stíny, co my, stuleni kolem ní, v praskotu su-

chých větví povídali jsme si, kuli plány, snili a snili!
 : | A. B. Svojsík, 1922
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: Už na počátku druhého desetiletí 20. století bylo pa-
trné, že v české kotlině se ze země klube hned několik 
výhonků skautingu. Ovšem teprve když Antonín Be-
njamin Svojsík při návštěvě Anglie viděl ušlechtilé vy-
stupování skautů, jejich kázeň a vzorný pořádek a uvě-
řil v sílu skautské výchovy mládeže, pustil se nadšeně 
do práce, která se stala základem pro vznik a rozvoj 
skutečného skautingu i u nás.  

U Vorlovské myslivny

: Zbytek prázdnin 1911 strávil A. B. Svojsík ve Vorlov-
ské myslivně, kde se věnoval praktickému i teoretické-
mu skautingu. Nevíme, zda se inspiroval Henry Davi-
dem Th oreauem či Ernestem Th ompsonem Setonem – 
dobrovolně však odmítl pohodlí zděné budovy a začal 
žít jako zálesák. V těsné blízkosti myslivny s pomocí 
místních chlapců a lesních dělníků postavil březovou 
chatku. V chatě spal, ve dne četl, překládal Baden-Po-
wellův Scouting for Boys, pracoval a toulal se krásným 
okolím, koupal se v rybníčku a přemýšlel, jak to vše, 
co poznal v Anglii a nyní sám na vlastní kůži, přetavit 
do smysluplné práce s mládeží. 
: Dokladem těchto idylických počátků je fotografi e, 
na které sedí před chatkou u březového stolku se svým 
sedmnáctiletým švagrem Adolfem Stránským – Dolfíč-
kem. Ten byl mnohem zdatnější v angličtině, a proto 
Scouting for Boys překládali společně. Svojsík písem-
ně požádal Baden-Powella o povolení vydat jeho dílo 
v češtině. Hned uvedl, že nepůjde jen o překlad, ale 
o jeho úpravu. Již tehdy byl rozhodnut převzít z Ba-
den-Powellova systému jen to, co bude pro české po-
měry nejpřijatelnější. Chtěl zdůraznit Setonův směr 
a navíc přidat národní prvky. 

: Po prázdninách v září 1911 sestavil A. B. Svojsík 
z několika žáků žižkovské reálky „pokusnou“ družinu 
a začal s nimi praktikovat skauting tak, jak ho viděl, 
vyčetl a vycítil. Jako „samouk“ v tomto směru se sám 
učil a vstupoval i do slepých uliček. Byla to však zcela 
zásadní zkušenost. Začal intenzivně informovat osob-
nosti tehdejší české společnosti, např. univerzitní pro-
fesory Tomáše G. Masaryka, Františka Čádu a Františ-
ka Drtinu, zemského inspektora Josefa Klenku i zem-
ského a říšského poslance Karla Kramáře, aby je získal 
pro myšlenku skautingu. Jeho nadšení nezůstalo bez 
odezvy. Všichni slíbili přispět svým podílem k novému 
směru výchovy české mládeže.
: Na přelomu září a října 1911 začal A. B. Svojsík s pro-
pagací skautingu mezi učiteli. V tělocvičně staroměst-
ské reálky vysvětloval na kurzu pro učitele tělocviku 
35 pedagogům, že nejde o doplněk tělovýchovy, ale 
o nový, ucelený výchovný systém postavený na dob-
rovolné účasti mládeže a samosprávě malých skupin – 
družin. Jak silně a inspirativně přednáška zapůsobila, 
dokázal učitel berounského gymnázia Pakosta, který 
hned 6. října 1911 organizoval skautskou vycházku 
na Tetín za účasti sta žáků. 
: Posléze následovaly Svojsíkovy přednášky v pražském 
Sokole nejen pro činovníky, ale i pro nejširší veřejnost. 
Zároveň začal přednášet na schůzích různých společ-
ností a komisí, kde vyprávěl o cestě do Anglie a o vý-
chově mládeže v přírodě. Jedním z posluchačů byl i Ja-
roslav Novák – pozdější významný skautský činovník. 
: Skauting šířil Svojsík nejen slovem mluveným, ale 
i tištěným: 15. prosince 1911 vyšel v Národních lis-
tech Svojsíkův rozsáhlý článek Feuilleton. Výchova mla-
dé Anglie. Časopis Sokol posléze přinesl článek Nové
proudy ve výchově anglické, který mimo jiné odstartoval 
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družin. Jak silně a inspirativně přednáška zapůsobila, 
dokázal učitel berounského gymnázia Pakosta, který 
hned 6. října 1911 organizoval skautskou vycházku 
na Tetín za účasti sta žáků. 
:: Posléze následovaly Svojsíkovy přednášky v pražském 
Sokole
Zároveň začal přednášet na schůzích různých společ-
ností a komisí, kde vyprávěl o cestě do Anglie a o vý-
chově mládeže v přírodě. Jedním z posluchačů byl i Ja-
roslav Novák – pozdější významný skautský činovník. 
:: Skauting šířil Svojsík nejen slovem mluveným, ale 
i tištěným: 15. prosince 1911 vyšel v Národních lis-
tech Svojsíkův rozsáhlý článek 
dé Anglie.
proudy ve výchově anglické

Pravděpodobně první skautská fotografi e z výletu vedeného 
Svojsíkem před prázdninami 1911. |  ABS  WN

Antonín Svojsík a Dolfíček Stránský překládají Scouting for Boys 
u březové chaloupky na Vorlovech v létě 1911. |  ABS |  SI
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polemickou diskusi s představiteli Sokola. Právě pro 
jeho dorost měl být skauting největším obohacením. 

Plnou parou vpřed

 : V roce 1912 nabírá pomyslný vlak skautingu rychlost. 
Svojsík aktivně pokračuje v práci. Schází se s mnoha 
osobnostmi a přáteli, kteří se tak ocitli spolu s ním 
u kolébky českého skautingu. V jeho diáři najdeme 
jména jako Dolfíček, Jirásek, Masaryk, Bílý, Lion, Po-
well, Klenka, Gregr, Rohlena, Drtina, Scheiner, Čáda, 
Springer, Meilbeck, Procházka, Weigner, Kramář 
a mnoho dalších. 
 : Na konci prvního měsíce nového roku – 29. ledna 

1912 – se v diáři objevuje poznámka: „Bílý – junáci“. 
Toto pojmenování pro české skauty navrhl právě Fran-
tišek Bílý – významný bohemista, ředitel žižkovské 
reálky a poté zemský školní inspektor. Bílý skauting 
plně podporoval, a když Svojsík hledal odpovídající 
český název (další návrhy zněly Stopaři, Všezvědové, 
Chodové, Psohlavci, Kozáci, Svojané) navrhl jméno junák. 
Slovo převzal od spisovatele Josefa Holečka a jeho 
podání života slovanských hrdinů – černohorských 
junáků, tělesně i mravně zdatných mladých mužů. Ná-
zev junák i termín junáctví se ihned ujaly a neseme je 
dodnes – vyjadřovaly krédo členů českého skautingu: 
krásné mravní a tělesné vlastnosti.
 : Do skautské historie se výrazně zapsalo datum 

1. února 1912, kdy vyšla u Josefa Springera brožura 
Český skaut jako 1. svazek Knihovny junáků (českých 
skautů). Svojsík využil již zmiňovaný článek z Národ-
ních listů, který rozšířil a doplnil o úvahy, jakým smě-
rem se ve skautingu vydat u nás.
 : V březnu 1912 požádal Svojsík Mikoláše 

Alše, aby navrhl českým junákům – „moderním 

Chodům“ – vhodný znak. Aleš nabídl štítek s černou 
hlavou chodského psa na bílém poli. V době velké ob-
liby Jiráskových románů a Alšových kreseb byl tento 
znak přijat bez výhrad. Alšův chodský pes je odrazem 
vlastenectví, národní hrdosti a zároveň symbolem 
věrnosti – v tomto případě věrnosti skautským ideá-
lům. Svojsík se snažil hledat i další prvky, kterými by 
skauting více počeštil a rozvinul symboliku národního 
junáctví (uvažoval např. o chodském klobouku a plášti, 
ale zůstalo jen u představ), anglický vzor rozvinutých 
listů lilie však později nakonec zvítězil.
 : Svojsík měl výrazný zájem o zavedení skautingu mezi 

sokolský dorost. Věstník sokolský otiskl 25. dubna 1912 
jeho článek Scouting a Sokolstvo. Vyšel v době příprav 
na sokolský slet, což Svojsík považoval za vhodnou 
příležitost. Sokolové rozhodnutí o skautingu odložili 
na dobu po skončení sletu, ovšem Svojsík nechtěl na-
dále jen čekat. Bylo potřeba najít organizaci, která by 
byla ochotna vzít první junáky pod svá křídla. Řešení 
bylo nakonec snadné – Svojsík byl jednatelem a jeho 
přítel Josef Klenka místostarostou Svazu českých spol-
ků a přátel tělesné výchovy mládeže (dále Svaz spolků). 
Na jaře 1912 začal Svaz spolků skauting podporovat 
hlavně propagací a v přípravách na tábor.
 : A. B. Svojsík nezapomínal ani na aktivní činnost 

s mládeží. Se svou družinou vyrážel tábořit do Pro-
kopského údolí a na jiná místa v okolí Prahy. Většinou 
postavili velký stan zvoňák a dvě áčka. Mimo toho, že 
si skauti vařili v kotlíku a provozovali další tábornické 
disciplíny, také hodně cvičili. Bylo to pochopitelné – 
Svojsík byl přeci tělocvikář a navíc musel naplňovat 
i tu druhou část kalokagathie – nejen rozvoj ducha, 
ale i rozvoj těla.

Hlava chodského psa se stala symbolem vznikající junáctví a záhy 
se začala objevovat i na vlajkách. Z táboření u Plzně. |  K   NM

Díky Svojsíkově tělocvičné profesi tvořila cvičení 
významnou část programu, zde v Prokopském 
údolí na podzim 1911. |  ABS  SI
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Základy junáctví

: Na základní knize českých skautů pracoval Svojsík 
sám velice intenzivně, ale získával pro ni i řadu při-
spěvatelů. Nekopíroval Scouting for Boys, volil spíše 
čítankový styl knihy. Na rozdíl od Baden-Powella 
se snažil oslovit spíše dospělé než chlapce. Některé 
hotové části vydával samostatně jako další svazky 
Knihovny junáků (českých skautů). Svazkem č. 2 bylo 
Táboření, číslo 3 neslo název V přírodě a v dubnu 
vyšlo č. 4 Umění pozorovati.

: V květnu 1912 konečně vyšly knižně Základy junác-
tví – bible českých skautů. Není dílem jen A. B. Svoj-
síka, přispěvovatelů do 724stránkové knihy bylo rov-
ných třicet. Většinou se jednalo o významné pedagogy, 
spisovatele, skladatele, ba i poslanec říšského sněmu.
: Pozoruhodný je fakt, že se Svojsík autorsky vyhnul 
oblasti Skautování a militarismus, napsal ji říšští 
poslanci V. Klofáč (člen vedení antimilitaristické ná-
rodně-sociální mládeže) a další tematicky obdobnou 
kapitolu Češi a Rakousko napsal K. Kramář (vůdce 
mladočeské politiky). Zatímco v okolních státech se 
založení a rozběhu skautingu věnovali vojáci, u nás ho 
směrovali pedagogové přesně v Baden-Powellově du-
chu antimilitaristicky. 
: Na významné místo knihy zařadil Svojsík statě posilu-
jící národní a slovanskou myšlenku, objednané u povo-
laných autorů. Za vzor vybral našim junákům Chody – 
historické postavy českých dějin „ze žuly tesané, želez-

ného zdraví a vůle, lví statečnosti v obraně 
rodné půdy, přitom vroucí něž-

nosti v přírodě 

i v rodinách, nechť záhy ožijí v naší mládeži ku prospě-
chu a bezpečnosti celého našeho národního života“. Dů-
ležitý je i fakt, že již v Základech junáctví postavil vedle 
Baden-Powella osobnost E. T. Setona, což naprostá vět-
šina zahraničních skautských organizaci neučinila.
: V závěru knihy nalezneme i prvně zveřejněnou píseň 
Junácká, kterou s nepatrnými změnami zpíváme jako 
junáckou hymnu dodnes. Na Svojsíkovo přání napsal 
text spisovatel František Serafínský Procházka a zhu-
debnil ji kapelník Národního divadla Karel Kovařovic.
: Kniha byla veřejností přijata příznivě, ale našli se 
i kritici. Svojsík byl dokonce u c. k. místodržitelství 
zažalován a měl být vyslýchán, proč organizuje českou 
mládež protidynasticky a protiklerikálně. Poslanci 
Kramářovi a místodržícímu Th unovi se však podařilo 
zažehnat hrozící nebezpečí. Kniha byla o rok pozdě-
ji (1913) doporučena rakouským ministerstvem kultu 
a vyučování pro školy měšťanské a střední. 

První tábor 

: Příručky jsou jistě dobrou pomůckou, ale skauting 
žije hlavně praxí – a samozřejmě nejlépe v přírodě. 
Svojsík se na jaře 1912 pečlivě připravoval na první 
tábor. Obrátil se na Zemskou komisi pro ochranu dětí 
a pro tábor získal podporu 300 korun (průměrný mě-
síční plat byl tehdy 40–50 korun). Stačilo to na ná-
kup nádobí, nářadí, vozíku (po vzoru anglických 
skautů – dvoukoláku) a potřebné literatury. Důležité 
vybavení – stany půjčila armáda a sportovní náčiní 

žižkovská reálka. 
: Svojsík pozval na tábor i mimopražské zájem-

ce, aby byla skupina chlapců pestrá a práce s ní o to 

Základům junáctví přecházela 
samostatná vydání několika 
dílčích kapitol. Návrhy obálek 
vytvořil D. Stránský. |  BŠ

Rukopis překladu knihy Scouting for Boys z léta 
1911, strana 2 – Kimova dobrodružství. |  SI
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zajímavější. Přihlásili se odvážlivci ve věku 11 až 18 let 
z různých měst a společenských vrstev. S tábořištěm si 
nelámal hlavu. Se svými junáky se vydal do známých 
míst v okolí  vorlovské hájovny, kde u svého tchána, ry-
tíře Stránského ze Stránky a Greifenfelzu, strávil před-
chozí léto, kdy se se skautingem aktivně seznamoval.
: Tlupa 13 až 15 chlapců (prameny se v počtu účastní-
ků různí) vyrazila v civilu (kroje ještě nebyly) v sobotu 
13. července 1912 od žižkovské reálky pěšky směrem 
na Vysočinu. Cestou se střídali v tlačení dvoukoláku 
vážícího s nákladem 300 kg. Svojsík, jako jediný do-
spělý, samozřejmě s nimi. Trasa vedla přes Uhříněves, 
Říčany, Kostelec nad Černými lesy, Zásmuky, Suchdol, 
Kutnou Horu, Čáslav, Horku, Golčův Jeníkov, Habry, 
Světlou nad Sázavou, Dolní Město a Kejžlici. K mysliv-
ně dorazili po čtyřdenním putování večer. Druhý den 
začali stavět tábor a ten pak trval čtyři týdny. Na tá-
bořišti stály stany zvoňák a čtyři áčka, dále polní ku-
chyně, sklípek a také dvě lávky přes potok. Tábor byl 
postaven podél cesty k Bratroňovu, ale kde přesně, se 
dnes neví. Těžbou dřeva se les velmi změnil a ani pa-
mětníci místo po letech nenašli. Mějme tedy za to, že 
legendární první tábor byl někde mezi dnešním pa-
mátníčkem Jiřího Wolkera a vorlovskou myslivnou.
: Na tomto místě je třeba připomenout spisovatel-
ku Popelku Biliánovou, která ve stejný čas jako A. B. 
Svojsík uskutečnila v Chodouni u Prahy první letní 
prázdninový výchovný pobyt pro dívky. Nespaly ještě 
pod stany a nevedly skutečný táborový život, ale pro 
zpestření programu využívaly různé skautské prvky. 
Žily velmi skromně, spaly sice pod střechou, ale na slá-
mě, koupaly se v rybníce, konaly vlastivědné vycházky, 
hrály hry, ale také pracovaly na poli, cvičily, zpívaly 
a tančily národní tance. Popelka Biliánová znala a po-
chopila skautskou myšlenku a jako první se pokusila 
o její zavedení mezi dívkami. V roce 1914 dokonce vy-
dala publikaci O dívčím skautingu. 
: Svojsíkův tábor ve vorlovských lesích byl v roce 1912 
prvním a jediným stálým táborem. Ovšem ještě během 

Při pěší cestě na první tábor z Prahy do Vorlov 
zbyla i energie na tenisový mač. |  SI

prázdnin putoval Miloš Seifert s deseti chlapci z Do-
mažlic do Sušice. Na Čerchově postavili svůj první stan, 
ve kterém přenocovali. Tuto událost můžeme nazvat 
prvním putovním táborem. Družina se později scháze-
la v Berouně a konala vycházky do okolí. Seifert se vě-
noval hlavě ideovému zaměření činnosti a přírodě, jeho 
školní kolega Miloš Maixner řemeslným dovednostem 
a organizaci. Oba byli ještě ovlivněni Svojsíkem, ale 
když na přelomu let 1912 a 1913 získal Seifert literatu-
ru E. T. Setona, začali se více přiklánět k tomuto vzoru. 
: Táborem ovšem Svojsíkovi skautské prázdniny ne-
skončily. Ještě v srpnu uspořádal propagační tábor 
v Tróji. Skauting propagoval nejen v Praze, ale vyjíž-
děl do dalších měst, kde zaséval semínka skautingu – 
a některá opravdu vyklíčila. Byl například v Domaž-
licích, Brně či Jičíně. Psal do časopisů Sokol, Sokolský 
věstník, Sokolské besedy, Časopis turistů, Výchova tělesná, 
Pedagogický rozhled a všude propagoval skauting. Prv-
ní fotografi e ze života družin se objevily ve Světozoru
a dalších časopisech a novinách. Přes všechnu snahu 
se ale někteří představitelé Sokola strachovali, že by 
děti pod vlivem skautingu byly vychovávány podle 

V roce 1992 cestu na první skautů zopakovala skupina 
roverů a činovníků ze 145. oddílu a střediska ZHS. |  TDC

První tábor dívek uskutečnila ve stejném roce jako Svojsík 
Popelka Biliánová. Tábořila ale ve zděné budově.  |  SI

Junácká družina M. Seiferta na putovním 
táboře na Šumavě v létě 1912 |  LLM
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cizích vzorů, v militaristickém duchu a odcizily se ná-
rodu a vlasti. 

Rozmanitost skautingu

: Hned po prázdninách v září 1912 byl založen při Sva-
zu spolků junácký (skautský) odbor. Naši první skauti tak 
získali v tomto svazu právní ochranu, jakési zázemí 
a neomezenou vnitřní samostatnost. Od léta 1912 je 
tedy český skauting organizován – i když ke své samo-
statné organizaci musel ještě dva roky dozrávat. Čeští 
junáci začali používat své legitimace, měli svoji  kancelář 
ve Spálené ulici i razítko se štítkem s hlavou psa. 
: Rok 1912 byl i rokem prvních pokusů o vodní skau-
ting. Josef Rössler-Ořovský na olympiádě ve Stockhol-

mu viděl švédské skauty-vodáky a ihned se pro ně na-
dchl. Po návratu zavedl vodní skauting pro dorost Čes-
kého Yacht Klubu, mezi prvními vodními skauty byly 
jeho děti Máša a Josef. Také František Drtina v Praze 
ustavil skupinu vodních skautů Vysokoškolského sportu
a ještě v tomtéž roce pluli na vorech z Českých Budějo-
vic do Prahy.
: Nezávisle na Svojsíkově propagaci, pod vlivem Hof-
meisterovy Americké kolonie, založil 8. prosince 1912 
mlynář František Barvíř v Třebechovicích pod Orebem 
Kroužek skautů, a to dokonce se schválenými stanova-
mi. Byl to vlastně první samostatný skautský spolek 
v Čechách. Kroužek existoval několik let a v roce 1917 
vstoupil do spolku Junák – český skaut.
: Prameny uvádějí, že koncem roku 1912 bylo v Praze 
kolem padesáti skautů, kteří se scházeli k družinovým 
schůzkám. Měli nadšení, ale téměř žádné zkušenos-
ti, žádnou praxi. První družiny mimo Prahu vznikaly 
v Berouně, Nymburce, Domažlicích, Benešově a Jičíně. 

Stezka se rozšiřuje

: V následujících letech dominovaly v propagaci skau-
tingu kurzy, přednášky a další tábory. Na jaře 1913 
Svojsík uspořádal kurz pro budoucí vůdce skautských 
oddílů. Přihlásilo se na 60 posluchačů. Na kurzu se už 
mohl opřít o zkušenosti z prvního tábora. Pomáhali 
mu nejen někteří jeho účastníci, ale i další studenti, se 
kterými od roku 1911 podnikal vycházky do Prokop-
ského údolí i jinam. Kurz končil přenocováním v hlu-
bočepském údolí. 
: Velký ohlas měl večer v Obecním domě v Praze, který 
se konal 29. března 1913 pod záštitou Svazu spolků. 
Úvodní slovo přednesl univerzitní profesor Čáda. Jeho 
vystoupení vyšlo o měsíc později pod názvem Význam 
skautování a patří mezi nejzdařilejší popisy skautingu 
i po 100 letech. Pak si vzal slovo A. B. Svojsík. Jeho 
přednáška byla doprovázena „světelnými obrazy“ – 
kolorovanými diapozitivy ze skautské činnosti.
: O prázdninách 1913 Svojsík opět vedl tábor ve vorlov-
ských lesích, ale navštívil i další tábory. Pod hlavičkou 
junáckého odboru Svazu spolků tábořilo už patnáct oddílů. 
Na táborech se učili všichni – jak zatím málo zkušení 
vůdci, tak samotní chlapci, kterých bývalo 8 až 32. 
: Počátkem podzimu, 28. září 1913, se uskutečnil velký 
ukázkový tábor na Císařském ostrově a pro velký zájem 

Kroužek skautů Fr. Barvíře z Třebechovic pod Orebem 
na vycházce do lesa Osik v roce 1914 |  AHK

Ukázkový tábor na Císařském ostrově v září 1913 
na autochromu Miloše Kliky. |  MK  BK

Leták na propagační 
přednášku v Obecním domě 29.3.1913 |  SI
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se po týdnu opakoval. Junáci zde již tábořili v plné 
parádě – v nových krojích. Poprvé se však skauti před-
stavili veřejnosti v krojích v létě 1913 jako pořadatelé 
při divadelních hrách Prodaná nevěsta a Jan Výrava v Di-
voké Šárce, kde hlídali hlavně nově vysázené stromky, 
aby je nezašlapali diváci, strážili místa nad nebezpeč-
nými skalními srázy a po skončení pomáhali s úklidem. 
Osvědčili se, a tak dostali další příležitost koncem téhož 
roku při letecké akrobacii francouzského aviatika Pé-
gouda na Letné, kde navíc prodávali pohlednice.
: Na úspěšnou pražskou prezentaci skautingu z jara 
1913 navázala další přednáška v Obecním domě 
5. května 1914. Na programu se podíleli tři činovníci – 
MUDr. Čeněk Klika (téma Názor lékaře na skautování), 
A. B. Svojsík (téma Dnešní stav skautské výchovy, opět 
doprovázeno kolorovanými diapozitivy) a MUDr. Mi-
loš Klika (líčení přírody a života skautů s pomocí 
krásných autochromů). I touto přednáškou bylo vy-
tvářeno příznivé klima ke zrodu samostatného spolku 
Junák – Český skaut. 
: Předběhneme-li trochu sled událostí, zmiňme, že 
14. května 1914, měsíc před založením Junáka, po-
řádal Český olympijský výbor na Malé Straně zahradní 
slavnost. Skauti na akci konali pořadatelskou službu 
a postavili zde i malý propagační tábor. Tábor navštívil 
c. k. místodržitel Království českého kníže František 
Th un-Hohenstein a další přední osobnosti. Představi-
telům rakousko-uherské státní moci se tábor líbil. Pa-
radoxně po několika letech byl Svojsík svými odpůrci 
za tuto „prorakouskou kolaboraci“ ostře kritizován. 
: S propagací nové výchovné formy mládeže pomáhal 
Svojsíkovi také zemský školní inspektor Josef Klen-
ka. Pořádal výcvikové kurzy pro učitele a pomocí her 
je seznamoval s výchovnými prostředky skautingu. 
Účastníci kurzů pak přenášeli získané poznatky přímo 
mezi studenty a tak informace o skautingu pronikaly 
do českých škol tehdejšího Rakousko-Uherska.
: Ač byly Čechy a Morava součástí Rakousko-Uherska, 
skauting se v jednotlivých zemích vyvíjel nezávisle. 
V letech 1913 a 1914 usilovala Vídeň o sjednocení 
skautingu v celé říši, ale Svojsík i přes nabízené funkce 
a státní subvence toto odmítl. I přes to přijala koncem 
května dvacetičlenná výprava našich junáků pozvání 
vídeňských pfadfi nderů. Přijetí bylo opravdu bratrské, 
byla dokonce hrána budoucí československá hymna 
Kde domov můj. Vídenští se o naše starali vzorně a lou-
čení se neobešlo bez slz. 
: K získání další zahraniční zkušenosti vyslal Svojsík 
dva pražské junáky do Birminghamu na sjezd a vý-
stavu anglických skautů. Bratři Röschenthalerovi 
však neuměli anglicky, a tak se jich ujali polští skauti. 
Po návratu líčili své dojmy na několika besedách, uká-
zali řadu fotografi í a skautskou literaturu. 
: I když jsme v této kapitole sledovali především Svoj-
síkovu stopu, vraťme se ještě k dalším zmíněným 

osobnostem: v květnu 1913 vydala dvojice Seifert 
– Maixner Kapesní knížku českých junáků se stručným 
přehledem nejdůležitějších a potřebných skautských 
znalostí. Úvod končí slovy: „U nás se zdarem uvedl v život 
junáctví a organizuje je prof. A. B. Svojsík, jemuž buďtež 
oznámeny nové odbory. V jednotě síla.“ V srpnu ale Seifert 
tábořil se svým berounským kmenem pod Plešivcem 
po Setonově indiánském vzoru. Zde postavili první týpí 
v českých zemích, přijali indiánský a staroslovanský styl 
a dohodli se na pojmenování Děti Živěny.
: Na podzim 1913 založili Jan Hořejší a Bořivoj Müller 
skautské sdružení Psohlavci (oba ještě o prázdninách 
tábořili pod junáckým odborem Svazu spolků). Český 
skauting se začal tříštit. Hořejšího pražští Psohlavci se 
setkávají s berounskými Dětmi Živěny a uvažují o slou-
čení, nebo alespoň užší spolupráci. 
: Skauting se od roku 1913 rozšířil také do Kutné Hory, 
Jaroměře, Čáslavi a Vlašimi. Když se pak 15. června 
1914 uskutečnila ustavující valná hromada spolku Ju-
nák – český skaut, začala další etapa českého skautingu. 

Podsada na táboře vídeňských skautů, kteří se ji naučili 
stavět při výměnném pobytu na táboře v Čechách |  J

Jan Hořejší na táboře Psohlavců 
u Rokycan 1913|  NM
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Svítá – Malá mýtina uprostřed šumného hvozdu, hlídaná kolkolem štíhlými velikány, zalita je ještě měkkým šerem něžných par, které po vlahé 
noci jako stíny táhnou se úbočím vzhůru kamsi do nedohledna… Tulí se tu k sobě pět stanů. Odrážejíce své bílé stěny od tmavozeleného 
pozadí… A již i tábor oživl. Poslední hlídka, rozdělavši znovu oheň, uchystala snídani, načež vzbudila spokojené spáče v úkrytu stanů.“

Práce kuchyňské – „Tu vše od prvního 
do posledního čeká na přičinlivou 
ruku junákovu, a co si sám neudělá, 
toho nemá… Kuchaři vypravili se 
přes les s pytlem pro brambory a jiní 
mezitím chystají pro ně palivo…“

1. Obálka knihy Den v táboře junáků, 1913. | 
2., 3., 5., 6. Tábor ve Vorlovských lesích, 
1912. |  ABS  SI, WN | 4. Výlet Svojsíkovy 
družiny, 1911–1912 |  ABS  SI, WN

Ranní cvičení – „Všechna jednoduchá tato 
cvičení dají se konati v nejrozmanitějších 
formách, s různým nářadím a snadno 
vytvoříme si na tomto podkladě celý 
systém tělocviku ve volné přírodě.“

2

1

3

Den v táboře junáků

: Vůbec první dětský, a zároveň skautský, tábor ve Vor-
lovských lesích 1912 vytvořil nový typ trávení prázd-
ninového času, který od té doby v té či oné podobě, 
prožilo téměř každé dítě v Čechách. Skautské tábory 
dnes jsou tomu prvnímu v mnohém podobné, jen 
z lesů se přestěhovaly na louky, přibylo táborových 
staveb, zkrátila se jejich délka a program posunul své 
důrazy k hrám a jiným aktivitám (viz s. XXX).
: Den v táboře však má stále stejný rytmus od budíčku 
po večerku, jak můžeme poznat z uvedených fotografi í 

a textů. Jsou z knihy Den 
v táboře junáků, kterou 
Svojsík vydal o rok poz-
ději, a kromě praktického 
průběhu tábora v ní líčí 
i pocity, které dlouhodobý 
pobyt v přírodě přináší. 
Od těch dnešních se změ-
nily jen pramálo.



 :P
oč

át
ky

 ju
ná

ct
ví

 :O
hl

éd
nu

tí

9

4

5

Řemeslné práce – 
„Několik prken 
zakoupí se však 
přece a to na stavbu 
loďky, na niž se 
hoši nejvíce těší. 
Ještě není hotova 
ani v nákresech, 
ale pokřtěna už je 
názvem – Skaut I.“

Večer v lese – „Jsou to večery plné tajemného 
kouzla, nevýslovně sladké intimity, kdy tak 
mnohé dobré slovo najde v duši půdu úrodnou, 
kdy tak mnohé předsevzetí začne zráti k činu, 
kdy tak mnohé tvrdé srdce měkne…Tak prožívá 
Junák den v táboře. Okřívá na těle, sílí ducha, 
šlechtí srdce, vzdělává rozum, zoceluje svaly, 
bystří vtip, pěstuje obratnost i zručnost. A právě 
tato harmonie u výchově tělesné i duševní 
je největší předností instituce junácké“

Cvičení odpolední – „Konají se 
pokusy jak zachraňovati tonoucí…
Pro cvičení sluchu a tiché chůze 
hraje se táž hra tím způsobem, 
že rozhodčí má zavázané 
oči a sluchem musí poznati, 
odkud se kdo k němu blíží…

6

Vycházka – „Dnes vybrali se však hoši 
po odpočinku na obhlídku okolí. Cílem 
je zřícenina starého hradu… Cestou 
provozovány různé skautské hry, hlavně 
ale požitkem byla a zůstávala krása 
lesa, jeho vnitřek jakoby vyzlatil.“
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Když Benjamin 
neskautoval…

 : Zakladatele skautingu A.B. Svoj-
síka známe z fotografií většinou 
ve skautském, jako muže hrdého 
postoje a vážné tváře. Jak ale vy-
padal, když ještě nebyl skautem 
nebo později ve chvílích odpočin-
ku v kruhu rodiny a přátel?

7. A.B. 
Svojsík jako 
devatenáctiletý. 
|  SI 
8. A.B. Svojsík 
s ženou Jůlinkou, 
dcerou Ludmilou 
a syny Jiřím 
a Antonínem, 
kolem roku 
1923. |  SI
9. A.B. Svojsík 
s rodinou 
ve třicátých 
letech 20. 
století. |  SI
10. A.B. Svojsík 
ve dvacátých 
letech 20. 
století. |  SI

7 8

9

 10
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Bráchovy vzpomínky
ze vzpomínek Ladislava Filipa zvaného Brácha

„Prosím, rád bych se stal skautem,“ šeptal jsem 
na pavlači domu v Myslíkově ulici r. 1913 muži 
světlých kučeravých vlasů. 
„Jak se jmenuješ?“ 
„Filip Ladislav.“
„Říká se Jan Hus a ne Hus Jan, tedy Ladislav Filip.“ 
Těmi slovy chytil mé srdce prof. A. B. Svojsík a držel 
je od té doby pevně. Odevzdal mne rádci družiny 
Kamzíků, Pepovi Charvátovi z Letné.
A tak jsme začali, jako mnoho hochů začíná dnes. 
Tehdy však projít Prahou s nahými koleny, jídelkou 
a nožem na pasu, širokým kloboukem a dlouhou 
holí, to bylo horší skoro než stavět barikády. Kde 
kdo po nás střílel nejen očima, ale i slovy. Byli jsme 
pro většinu Pražanů potrhlíky, podivíny nebo blázny. 
Pomalu nás však Praha poznávala při práci u přírod-
ního divadla v Šárce, za války u vozíků s potravi-
nami pro České srdce, které jsme z dalekého okolí 
přiváželi při první Pegoudově letu kolečky vzhůru, 
při ukázkových táborech v Klamovce, Královské 
oboře či v Čáslavi a poznávali nás i rolníci, hajní, 
lesníci, voraři na Vltavě a boudaři na Krkonoších. 
Myslím, že nás měli celkem rádi.
Sami jsme se probourávali horečkami junáckého 
spolkaření, oposicemi a vzpourami, separatistic-
kými hnutími, rozkoly, snahami o sjednocení. Ale 

na konec jsme poznali z modrých očí bratra Svojsíka 
a z vlastní zkušenosti, že naše síla a krása našeho 
hnutí je – stát večer u táborového ohně kolem no-
váčka slibujícího na svou čest být lepším člověkem. 
Či za dne neslyšně sunout se lesem s náčrtníkem 
či aparátem, a nebo se rozhánět sekerou při stav-
bě tábora, splouvat Sázavu, Lužnici či Vltavu, fičet 
po krkonošských svazích na lyžích a nebo dal-li Pán 
Bůh, zachraňovat zbloudilého v krkonošské mlze, 
tonoucího pod jezem, krmit hladového. Nebo jindy 
sedět ve velkém pokoji u Drtinů na staročeské truhle 
a notovat jednu písničku za druhou, kterou doprová-
zel Prokop na klavír nebo předzpěvoval Ivan Herben 
či poslouchat moravské dvojzpěvy Náši, Olgy nebo 
Lídy. Potom hromadné návštěvy Národního diva-
dla, Mé vlasti, jásání při divadelních manifestacích 
1917, národní přísaha ve Smetanově síni po boku 
Ládi Rašína, převrat, skautská pocta a pohotovost 
u Mužů 28. října ve dne v noci a později shánět 
klubovnu, zařizovat divadélko ve sklepě, vydělá-
vat peníze na zakoupení pramice anebo za večera 
probírat se s Vaškem Jelenem, Pepkou Rösslerem 
do hloubi své duše, svěřovat tajemství příteli Junáku 
a své starosti a touhu po lepším životě oddílovému 
oběžníku. První pramička, první totem, podle vzoru 
z amerického Boys Life, první tee-pee…

Z Humoristické listy, ročník 1912. č. 37.
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 : Skautské věkové kategorie se postupem let sladily se 
školským systémem: na prvním stupni patří děti k vl-
čatům a světluškám, na druhém jsou to skauti a skaut-
ky, od střední školy roveři a rangers. Vlčácké a rover-
ské oddíly se ale začaly vytvářet až časem – skauting 
původně cílil jen na prostřední z těchto stupňů, i když 
jako skauti se zprvu počítali kluci od 10 až do 18 let. 
Co obnášelo být skautem nebo skautkou před sto lety?
 : Vábivost skautingu vězela mimo jiné v možnosti 

dělat konečně něco svého. Děti se dlouho braly jako 
nesvéprávné bytosti, do vzniku republiky vykaly svým 
rodičům, a najednou měl mladý člověk možnost zaží-
vat svá vlastní dobrodružství, ukázat, že něco dovede 
a že umí být užitečný. „Objev dětské duše“ a snaha dát 
jí volnost – jakkoli pro nás je to dávno samozřejmá věc 

– tehdy představovaly novinku. Zpočátku se to týkalo 
hlavně studentů gymnázií, jejichž rodiny už měly urči-
tý společenský status. Ne všichni rodiče ovšem pro své 
syny měli vždycky pochopení, a tak docházelo i k ta-
kovým věcem, jako byly útěky z domova. Skautingu 
nedůvěřovali ani kantoři, kteří trestali studenty, když 
kvůli výletům například vynechávali nedělní mše.
 : Na obtíže narážely také první skautky: už jen věno-

vat se sportu bylo hříchem i u chlapců, natož u dívek, 
nemluvě o spaní pod stanem. Vlasta Koseová, která 
stála u zrodu našeho dívčího skautingu, vzpomíná: 

„Pozdvižení způsobilo například, když jsem před táborem 
poslala jednu zdatnější skautku k Rottovi na Malé náměs-
tí nakoupit nějaké nářadí. Neumíte si představit, co se 
kolem toho sběhlo, kluci za ní táhli po ulici, když šla s pilou 
a sekyrkou.“ Dívčímu skautingu ovšem fandilo eman-
cipační hnutí žen, podporovala ho i Alice Masaryková. 
Oba kmeny, chlapecký i dívčí, také běžně spolupraco-
valy, zatímco v Anglii měly skautky organizaci zcela 
oddělenou. A především díky službě společnosti se 
pohled na skauting začal časem lámat. Pomohl tomu 
i vznik republiky a demokratizace školství, na které 
měl lví podíl velký příznivec skautingu František Dr-
tina. Odpadl církevní dohled nad školami a povinné 
bohoslužby, takže se výpravám uvolnil prostor vedle 
sobotního večera i v neděli.
 : Naprosto zásadní a přitažlivý byl u skautů řadu let 

symbolický rámec soběstačného zálesáka, dobro-
druha a stopaře vytvořený Baden-Powellem. Spolu 
s řadou dalších výchovných prostředků je starý jako 
hnutí samo a dlouho ho nebylo třeba měnit. Nešlo 
ovšem pouze o ideál a symbol, ale i o výraznou náplň 
programu, která byla na dovednostech a znalostech 
zálesáků postavená. Tvořila tak geniální, ucelený sys-
tém, ve kterém se skrze činnosti hraničářů osvojovaly 
i jejich ideální vlastnosti. Stopovalo se, pracovalo se 
sekyrou či nožem, vázaly se uzle, rozdělával oheň… 

Skaut a skautka 

Skauti a skautky z 92. střediska Šípů Praha 10 na táboře v roce 1997 |  KF
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Skautský kroj byl poskládán z oblečení průzkumníků, 
a když Svojsík chtěl v Čechách zavést oblek podobný 
chodskému, neuspěl. Klubovny měly pokud možno 
podobu srubů a chat. Výpravy a tábory se konaly v co 
největší divočině. Pojmenování družin vycházelo z pří-
rody a na ně byly navázány další podobné symboly. 
A tak bychom mohli pokračovat…
 : Až od devadesátých let 20. století, v zahraničí dří-

ve, se začalo ukazovat, že původní symbolický rámec 

svou výchovnou funkci přestává plnit a jeho atrakti-
vita u dětí klesá. Dříve kluky ke skautům často přilá-
kala právě touha být zálesákem, současné děti už se 
ale ztotožňují spíše s moderními filmovými hrdiny. 
Jednou ze snah o popis tohoto stavu byl i fiktivní do-
pis oddílovým vůdcům z roku 2004: „Vy jste bojovali 
za právo a spravedlnost proti nepoctivcům v temných 
uličkách Stínadel. My jdeme za stejným cílem, akorát nás 
nevede Mirek Dušín, ale Aragorn. Naše ideje a ideály jsou 
tytéž, jenom máme jiné vidění světa. Chceme přátelství, 
ale svět Foglara už není tak běžně známý jako před deseti 
lety…“ Ucelená náhrada se ovšem ve fiktivním světě 
hledá složitěji, a jelikož symbolický rámec skautingu 
se natolik vžil, musí se i on dříve fungující sám o sobě, 
složitěji vysvětlovat. Reakcí na tyto skutečnosti byl 
i nový výchovný program Junáka vznikající od roku 
2005 (viz s XXX).
 : Snad z výše uvedených důvodů být skautem či skaut-

kou dnes trochu připomíná dřevní časy: zdaleka to 
neznamená ve svém okolí automaticky sklízet obdiv, 
ale někdy spíše posměšky nebo lhostejnost. Odezněla 
doba, kdy měl skauting coby náplň volného času mini-
mální konkurenci – současných možností je nedozírně 
a ty nejstarší, ke kterým skauting patří, přestávají být 
přitažlivé. Přesto se skauti stále snaží, aby i v třetím 
tisíciletí uměli mladým lidem nabízet jinou lákavou 
volbu k virtuální realitě, dobré přátele a smysluplný 
životní program.

Popisek popisek Popisek popisek Popisek 
popisek Popisek popisek

Popisek popisek Popisek popisek Popisek 
popisek Popisek popisek

Popisek popisek Popisek popisek Popisek 
popisek Popisek popisek
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Tábor    

 : Tóny kytary při západu slunce, barevná oblaka 
na večerním nebi, dobrodružná samota nočních hlí-
dek, spaní pod širákem a dlouhodobé hry s pátráním 
po tajném pokladu. To všechno je český skautský tá-
bor. Tábory jako jistý druh odměny za celoroční práci 
jsou logickým vyvrcholením oddílového roku: díky do-
statku času a zasazení mimo civilizaci si z nich všichni 
pravidelně odvážejí intenzivnější zážitky než z běž-
ných akcí. A tam, kde se ještě nerezignovalo na to, že 
si účastníci stany postaví sami a jídlo uvaří bez cizích 
kuchařek, zůstávají tábory také jedinečným výchov-
ným prostředkem.
 :„Více primitivismu! Pryč s kuchaři z povolání z našich 

táborů! Pryč s tzv. pomocnými službami dospělých lidí při 
stavbě tábora apod.! Pryč se vší zchoulostivělostí, kom-
fortem, padělanou nádherou a hračkami.“ Hřímal A. B. 
Svojsík na valném sjezdu v roce 1938. Výchova prací 
v primitivních podmínkách hrála v táborech stěžejní 
part od samého začátku. Umět postavit stan tak, aby 
chytal ranní slunce, anebo zas kuchyň, aby z ní kouř 
netáhl na celý tábor, to už chce kus řemeslného kumš-
tu i tělesné námahy. Obojí se časem začalo vytrácet, 
a tak už dávno není výjimkou, že tábořit se často při-
jede do hotového. Stálé tábory se ostatně začaly budo-
vat už ve 30. letech péčí organizací, jako byl Sokol nebo 
YMCA. K „dokonalosti“ tento typ letních pobytů do-
spěl v masových pionýrských táborech za socialismu, 
které jako bydlení upřednostnily chatičkový komfort.

 : Proměny táborů měly i další podoby: od velkých sta-
nů, jako byl Svojsíkův „zvoňák“ v roce 1912, se přešlo 
k jehlanům a áčkům na podsadách a ještě později k tý-
pím. Obrat o takřka sto osmdesát stupňů prodělala 
délka tábora a programová náplň: zatímco první tá-
bory trvaly často měsíc i déle, postupem let se jejich 
průměrná délka zkrátila na současných 14 dní. Podíl 
na tom jistě měl růst jiných, konkurenčních prázdni-
nových aktivit a zvýšené tempo života vůbec, vedle 
toho se ale na tábor až několik dnů cestovalo (zprvu 
dokonce pěšky) a další řádku dní zabrala stavba. Hlav-
ním programem býval sám zálesácký život s obsta-
ráváním jídla, vařením i volnou zábavou. Na hry se 

– na rozdíl od současnosti – dostávalo jen málo. Důraz 
současných táborů se naproti tomu přesunul na před-
připravený program, který zaplní většinu vyměřeného 
času. Významnou roli v něm začaly hrát etapové hry, 
které se ujaly s takovou samozřejmostí, že si už nikdo 
neumí představit tábory bez nich.
 : Vedle stálých táborů se uchytil i model táborů putov-

ních neboli vícedenních výprav náročnějšího ražení. 
Za první z nich se dá pokládat už pouť berounských 
junáků Šumavou z roku 1912. Puťáky časem dosáhly 
velké popularity u starších skautů a roverů. Běžnou 
záležitostí se staly expedice do Rumunska, Skandiná-
vie nebo Alp, o Slovensku nemluvě. Za hranice se ov-
šem jezdilo už od první republiky: oblíbená byla Jugo-
slávie (na začátku 20. letech zažívalo celou vlnu zájmu 
táboření u Jadranu) nebo Podkarpatská Rus, která 
sice patřila k Československu, ale stejně představovala 
vzdálené a lákavé dobrodružství. Tenkrát se rozběhla 
i praxe zahraničních výměn s jinými skauty – zvyk, 
který dnes už nikoho nepřekvapí, ať se jede k Pyrene-
jím nebo do USA. Vodácké oddíly nadto založily tradici 
letního sjíždění řek a dálkových plaveb.

Vyřezávání totemu je školou zručnosti – na táboře 1968 
|  WN

Tábor střediska Tangram Luže na Račím potoce 
v Toulcových maštalích 2011 |  PK
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Vodní skauting 

: Olej, šlajsna, loupák, jazyk nebo vrata. Těmihle ter-
míny se vodácká mluva hemžila už na začátku dvacáté-
ho století, kdy české řeky pomalu brázdily první kánoe 
a kdy se u večerních ohňů začínalo debatovat, jak kdo 
měl sjíždět který jez, aby se necvakl. Vodácká náru-
živost v zemích Koruny české od těch dob ohromně 
vzrostla a není snad jediný skautský oddíl – ty vodácké 
nepočítaje –, který by aspoň tu a tam na vodu nevy-
razil. Před sto lety, kdy to vůbec nebyla samozřejmost, 
ale ještě exotická rarita, u nás lásku k vodáctví šířil 
především jeden člověk: renesanční sportovec Josef 
Rössler-Ořovský (viz s. 64).
: Že jeden z nejkrásnějších pohledů na svět je nejen 
z koňského hřbetu, ale taky z proudnice řeky, věděl 
už v roce 1884, kdy se jako patnáctiletý poprvé vydal 
na vodu s vratkým maňáskem. Později ho vyměnil 
za kanadskou kánoi a od roku 1912 – po setkání se 
švédskými vodními skauty – začal s vodáckým výcvi-
kem v Českém Yacht klubu a v družině Bobrů tehdejší 
pražské Dvojky. Do té doby brázdily zatím neregulova-

né toky českých řek hlavně voraři se dřevem, teď se ale 
začalo jezdit kvůli zážitkům a romantice.
: Pátralo se po typu lodě, který by skautům vyhovo-
val. Po jistém tápání se kolem roku 1913 rodí prami-
ce s kotrčí, o devět let později vychází první příručka 
o stavbě vlastních pramiček – a pramice různých 
typů používáme dosud. Už některé z prvních sucho-
zemských oddílů si samy stavěly vlastní lodě, ale být 
vodním skautem znamenalo tvrdší výcvik než jen ob-
časné rekreační projížďky. Tomu odpovídaly i vodác-
ké tábory, často putovní po tuzemských i zahranič-
ních řekách. Vodácký výcvik často přerůstá ve spor-
tovní zápolení a mnoho vodních skautů se později 
stává významnými reprezentanty.

: Mezi ostatními skauty se vodácké oddíly etablují 
celkem záhy. Když v červnu 1919 vzniká Svaz junáků-

-skautů RČS, vodní skauti už jsou jeho součástí a o tři 
roky později už nosí vlastní modré kroje. Na specifi c-
kém kouzlu jim přidávají i upravené názvy skautských 
hodností: lodivod, kormidelník, kapitán. Právě mezi 
vodáckými kapitány bychom ve „zlatých třicátých le-
tech“ napočítali hned několik skautských osobností, 
jako byli Jaroslav Novák, Mirko Vosátka, Karel Průcha 
nebo Radko Kadlec. Ten úspěšně působil ve vodní Tři-
náctce, jejíž péčí v roce 1939 vznikl závod Přes tři jezy, 
který v českém skautském světě zůstává jednou z nej-
výraznějších vodáckých akcí.
: Při likvidaci Junáka v roce 1940 existuje přes čtyři-
cet vodáckých oddílů, z nichž některým během války 
poskytnou organizační střechu sportovní kluby. Roku 
1946 už se pod vedením Karla Průchy uskuteční první 
lesní škola vodních skautů, více se začínají objevovat 
i jednotky vodních skautek a celkový počet vodáků 
krátkodobě stoupá na neuvěřitelné dvě stovky oddílů. 
Po únoru 1948 směřuje první tlak KSČ vedle křesťan-
ských oddílů právě proti těm vodním. Znovu utíkají 
do kanoistických spolků a opět vychovávají několik 
úspěšných sportovců. Po Pražském jaru, na konci roku 
1969, tehdejších sto čtyřicet oddílů obsahuje už i vod-
ní vlčata a světlušky (které se o rok později překřtí 
na „žabičky“). Současných vodáků je téměř tolik jako 
na konci čtyřicátých let a kromě tradičního splouvání 
řek se nebojí fušovat ani třeba do jachtingu.

Od r. 1994 se každé tři roky koná celostátní vodácké 
celostátní setkání Navigamus. Nádrž Rozkoš, 2009.|  MN

Dvojka se od r. 1914 vracela z tábora na lodi. Tentokrát 
v roce 1916 na Atolantě, pod vedením V. Jelena. |  SI ABS

Mořské 
dobrodružství 
vodní Pětky 
zpracoval 
J. Novák 
v knihách 
Mořská hvězda 
a Ve stopách 
oddyseových 
|  Mq  AU 
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 :„Když se na takový stan s dřevěnou podsadou podíváte, 
připadá vám hrozně primitivní. Osm kůlů zatlučených 
do země, na nich čtyřiadvacet přibitých krajinek, nahoře 
podpěrná konstrukce z tyčí a provazu potažená stanovým 
plátnem. Dejte se však sami do stavby a zakrátko poznáte, 
že budování takového napohled jednoduchého táborového 
obydlí je náramně složitá záležitost. Člověk aby přitom 
znal devatero řemesel. Nechci tu rozvádět, že si nejdřív 
musíte nakácet v lese stromy, pečlivě je oklestit, dopravit 
na lodích k ostrovu, nařezat z nich kůly a ty kůly na jed-
nom konci osekat do špičky. Jen při těchto přípravných 
pracích se musíte proměnit v dřevorubce, tažného koně, 
galejníka a tesaře. A když se vám podaří uniknout všem 
nástrahám, které na vás číhají, když neskácíte strom sami 
na sebe, nefiknete se pilou do ruky a nezaseknete si sekyr-
ku do své vlastní nohy místo do kmenu (jako se to včera 

podařilo mně), jste teprve na samém začátku.“ Miloš Za-
pletal, Ostrov přátelství
 :
 : Stany se stavěly už na prvním Svojsíkově táboře 

v roce 1912, ale jeden typický český příznak jim ten-
krát ještě chyběl. Až o rok později totiž vznikl stan 
s podsadou, kterým je pro náš skauting tolik typický. 
Totéž léto má shodou okolností ještě jedno prvenství: 
poprvé se u nás tábořilo v indiánském týpí. Máme tu 
tedy dvojvaječná dvojčata narozená v červenci 1913 – 
podsadový stan a týpí.
 : Tábor, na kterém se vynalezla podsada, vedl řídí-

cí učitel Jan Pulkrábek u Pelíškova mostu na Sázavě 
(mezi Českým Šternberkem a Kácovem). Se svými ho-
chy tábořil na vlhké louce, a tak se už před odjezdem 
rozhodli nespat na jehličí ani na slámě, ale na slam-
nících. Vycpané slamníky se ovšem nemohly dotýkat 

Podsada okamžitě stává se hlavním stanem českých skautů. 
První na světě, Pelíškův most, 1913. |  MK  BK

Týpí si nachází cestu do oddílů pozvolněji, ale stále jeho 
podíl roste. První v Čechách, Plešivec, 1913 |  BZ

Podsada a týpí  

celty a krom toho zabíraly přílišný prostor, kohosi ale 
napadlo postavit po obvodu krajinku a stan připevnit 
teprve na ni. Získalo se tím až překvapivě mnoho mís-
ta a naráz mohlo být ve stanu táborníků víc. V době, 
kdy se stanových plachet nedostávalo, to byla výhoda. 
 : Mimochodem ve stejné době vyřešil Jaroslav Novák 

– Braťka se svou družinou ještě jednu menší tábornic-
kou obtíž. Tehdy rozšířené stany typu A se stavěly na 
dva kůly u vchodů, mezi které se vypnula nosná šňůra. 
To ovšem nebylo příliš praktické a tak je napadlo vy-
tvořit pro stan lehkou dřevěnou konstrukci zhotove-
nou z pěti slabších tyčí. 
 : Ani po skončení první světové války, kdy už stanů 

přibývalo, podsady nezanikly, protože oddíloví vůd-
cové si dobře všimli jejich předností. Krajinky se jako 
odřezky z pily totiž daly lacino koupit i zpracovat a es-
teticky ladily s přírodou. Především ale stavba podsady 
představovala dobrou školu hned několika dovedností: 
skautík se při ní naučil vyměřit půdorys, zatloukat 
hřebíky, zacházet s pilou, sekerou, palicí. A když si 
podsadu vztyčil ledabyle a plachta nešla pořádně vy-
pnout, sám se vytrestal tím, že mu první noc pršelo na 
nohy.
 : Vedle krajinek se experimentovalo s podsadami 

z tyčoviny, proutí, slámy, plátna nebo hlíny. Krajinky 
dlouho v oblibě vedly. Dokud na pilách bývaly snad-
no dostupné, stavěly se z nich i vícepatrové táborové 

Noční týpí na táboře vodních skautů Třebíč – 2010. | ZJ
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domy. Nakonec je předstihly skládací podsady, jejichž 
návod poprvé představil časopis Vůdce v roce 1936. Na 
montáž byly (a jsou) daleko jednodušší, a tak trénink 
zručnosti při stavbě tábora ustoupil do pozadí. I tak 
ale podsady zůstávají v celosvětovém měřítku naší 
skautskou chloubou: nebylo snad jediné jamboree, na 
kterém by česká výprava svým podsadovým táborem 
nezaujala.
 : Postupem času čím dál víc stoupala obliba týpí, ve 

kterých se na rozdíl od klasických stanů dal rozdělá-
vat oheň. Pokud víme, první týpí v Čechách si ušili a 
postavili junáci z Berouna. Jejich kmen Děti Živěny 
v onom létě 1913 pod vedením gymnaziálních profe-
sorů Miloše Seiferta a Miloše Maixnera tábořil na sva-
hu brdského Plešivce a Seifert průkopnickou akci poz-
ději komentoval: „Zhotovili jsme si tee-pee dle Setonova 
návodu a můžeme říci, že není k zaplacení. V době nouze 
o stany až 12 nás v něm spalo, sněmovali jsme v něm 
a i vařili, když pršelo…“
 : Týpí původně sloužilo hlavně jako sněmová shromaž-

diště a oddíl si tedy vystačil s jedním. Až od 60. let 20. 

století se začalo používat i jako spací stan pro družiny. 
První tábory celé postavené z týpí se v Čechách obje-
vily až počátkem sedmdesátých let – ať už to byl tábor 
pražského Neskenonu Ivana Makáska u šumavské Su-
šice nebo liberecké Dvojky Miloše Zapletala na Farské 
louce v Jizerských horách. Mezitím se z indiánských 
stanů stala běžná záležitost. Týpí dodnes podobně 
jako podsady utvářejí skautskou romantiku a sbližují 
táborníky, ale každý po svém: podsadové stany pod-
porují spíše přátelství dvojic, kolektivní soužití v týpí 
stmeluje celou družinu.

Cestovní plátěná podsada na táboře 19. oddílu 
Praha – Orebič na Jadranu, 1924 |  EŠ

Podsada z chvojí na táboře 1. oddílu 
skautek Praha – 1919. |  SI

Dlouhá podsada na na táboře skautů z Jindřichova 
Hradce – 20. léta 20. století |  JŠ

Podsada jako doplněk pramice na táboře skautů z 
Jindřichova Hradce – 20. léta 20. století |  JŠ
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5. 9. 1876 – 17. 9. 1938

 : Zakladatel českého skautingu A. B. Svojsík byl stře-
doškolským učitelem tělocviku. Učil na žižkovské reálce 
(1901–1914) a na gymnáziu v Křemencově ulici (1915–
1936). Své pedagogické schopnosti plně projevil při zavá-
dění a rozvíjení skautingu v českých zemích. Celý život se 
vzdělával a podnikal poznávací zahraniční cesty. Mimo 
skauting se věnoval hudbě. Díky svému působení v Čes-
kém pěveckém kvartetu získal přídomek Benjamin, neboť 
byl jeho nejmladším členem.
 :
 : Narodil se 5. září 1876 v Praze na Smíchově, kde 

strávil dětství a dospívání. Měl staršího bratra Aloi-
se (kněz a cestovatel) a dva mladší bratry: Františka 
(právník) a Gustava-Armina (operní pěvec a koncertní 
ředitel). Jejich otec zemřel, když byly Antonínovi 3 
roky, a tak se o čtyři bratry starala samotná matka.

 : Svojsík se dobře učil, odmaturoval s vyznamenáním. 
Kromě školy měl čas i na záliby. V mládí vstoupil do 
Sokola, v 19 letech se stal náčelníkem jednoty ve Sli-
venci a o čtyři roky později celé Jungmannovy župy. 
S kamarádem Janem Novákem vášnivě cestoval po Če-
chách, Moravě, Slovensku a Uhrách. Společně rovněž 
zpívali v Českém pěveckém kvartetu. V roce 1905 pod-
nikli cestu kolem světa a později další velká turné. 
 : V roce 1909 se Svojsík oženil s Julií Stránskou. V je-

jich manželství se narodily tři děti: Ludmila (* 1910, 
provdaná Stáňová), Jiří (*1913) a Antonín (*1921).
 : Rozhodujícím okamžikem Svojsíkova života se sta-

la cesta do Anglie o prázdninách v roce 1911. Od té 
chvíle se věnoval skautingu až do konce svého života: 

Antonín Benjamin Svojsík 

nejprve jako jednatel Svazu českých spolků a přátel 
pro tělesnou výchovu mládeže (1912–1914), pod kte-
rý skauting patřil, později jako vrchní vůdce nového 
samostatného spolku Junák – český skaut (1914–1919). 
Po vzniku Československa a založení Svazu junáků 
skautů republiky Československé byl zvolen jeho náčel-
níkem a tuto nejvyšší funkci zastával 26 let až do své 
smrti. Byl také prezidentem Svazu slovanských skautů a 
skautek a členem světového skautského výboru. 
 : Svojsík ale nebyl pouhý vrcholový představitel or-

ganizace, aktivně se v ní věnoval i výchově. Svoje po-
znatky, úvahy a doporučení publikoval v časopisech 
a stěžejních příručkách. Kromě výrazného podílu na 
Základech junáctví to byly především Výchova občana 
republiky skautováním, Základové skautingu (spolu 
s J. Novákem) a Skauting brannou výchovou mládeže.
 : Josef Charvát na něj vzpomíná: „Čím déle jsem ho znal, 

tím více jsem si ho vážil. Jeho pracovitost, přesnost a orga-
nisační talent byly obdivuhodné. (…) Všude chodil, o všem 
se chtěl vždy přesvědčit osobně. Navštívil snad všecky 
okresy v republice. Vizitoval tábory, přednášel v lesní ško-
le, redigoval a psal, pracoval v mezinárodním skautském 
výboru, jezdil s junáky za hranice. Dodnes nevím, jak to 
časově i fyzicky stačil. A to vše konal zadarmo! Nebyly 
subvence, nebyla státní auta, byl jen plat středoškolského 
profesora a rodina, která se uskromňovala.“
 : Baden-Powell ho vyznamenal britským skautským 

vyznamenáním – Řádem Stříbrného vlka. A. B. Svojsík 
zemřel po návratu ze Sovětského svazu, kde pobýval 
s delegací českých pedagogů. Vrátil se těžce nemocný a 
17. 9. 1938 podlehl streptokokové nákaze. Je pohřben 
na vyšehradském hřbitově v Praze.

A.B.Svojsík jako náčelník Svazu skautů – 
dvacátá léta 20. století |   SI

Svojsík, Charvát, Řehák zdraví na II. Jamboree 
Slovanských skautů – Spale, 1935. |   SI
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15. 3. 1876 – 11. 12. 1938

 : Celoživotní přítel a spolupracovník A. B. Svojsíka byl 
stejně jako on povoláním učitel. Působil jako překladatel a 
ředitel několika škol.
 : Jan Novák se narodil v Praze. Vyrůstal s bratrem a 

ovdovělou matkou ve velice chudých poměrech. S A. 
B. Svojsíkem se znali od školních let a sdíleli spolu 
své zájmy: cestování a zpěv, který je dovedl k založení 
úspěšného Českého pěveckého kvarteta.
 : V profesním životě byl oblíbeným učitelem. Žáky 

dokázal získat svým nadšením a vynalézavostí na od-
poledních schůzkách a vycházkách pro skauting. Uměl 
je mimo jiné zaujmout jednoduchými, ale nápaditými 
pomůckami, například papírovými bumerangy.
 : Skautingu se věnoval od jeho počátků u nás, doslova 

jím žil, ale pro svou velkou skromnost neměl rád, když 
se o jeho zásluhách mluvilo nebo psalo. 
 : Josef Šimánek charakterizuje Nováka takto: Jan 

Novák neměl té průbojné a vše přemáhající vůle a víry ve 
vítězství nové ideje jak Ant. B. Svojsík. V jeho povaze bylo 
mnoho skepse a také jeho neobyčejné schopnosti analy-
tické nebyly provázeny úměrným smyslem synthetickým, 
který by je byl vyrovnával a činil z nich budovatele základ-
ny pro bezpečnou stavbu. Kdežto Svojsík pro každý zápor 
a nedostatek nalézal již v zápětí účinný lék, Jan Novák 
přenášel svou skepsi, probuzenou zápornou vlastností věci, 
i na možnost nápravných prostředků. Ale jeho skepse a 
nedůvěra, přenesená do styku s lidmi, naučila jej chápat a 
odpouštět mnohé nedostatky v povahách jeho bližních, pro 
něž dovedl nalézat shovívavá měřítka. Proto i jeho nejpal-
čivější vtip – Jan Novák byl znám jako muž mimořádně 
vtipný, jehož komentáře k přínosům doby bývaly přímo 
nabity pohotovými a bystrými šlehy – ukrýval v sobě 

Jan Novák – Mangidon 

dobře znatelný teplý úsměv shovívavosti se slabostmi bliž-
ních a jeho trpkost byla vždy naplněna krví pravého lidství, 
sklánějícího se nad utrpením člověka. 
 : Novák autorsky přispěl již do Základů junáctví a se 

Svojsíkem spolupracoval na dalších publikacích: v roce 
1920 to byly Základové skautingu, dále např. Skauting 
brannou výchovou mládeže. Sám napsal příručku Dru-
žinová soustava, překládal zahraniční skautskou lite-
raturu, například Baden-Powellovu knihu Na pouti za 
úspěchem, a redigoval časopis Vůdce. Většina jeho textů 
ideového a filozofického charakteru je pro skauting 
nadčasová a dodnes aktuální. Kromě aktivního psaní 
se podílel na přípravě vůdcovských zkoušek a kurzů. 
 : Po založení Svazu skautů v roce 1919 nastaly uvnitř 

organizace problémy. Svojsík si získal odpůrce a prá-
vě výborný řečník Jan Novák vystoupil rozhodně na 
obranu Svojsíkovy koncepce a nespokojenost utišil. 
V roce 1921 byl zvolen místonáčelníkem Svazu skau-
tů a v tomto postavení setrval až do své smrti v roce 
1938. Dále zastával funkci zahraničního zpravodaje a 
také funkci zpravodaje skautské pražské župy. Zaslou-
ženě byl v roce 1927 vyznamenán Řádem stříbrného 
vlka. 
 : Na pohřbu svého velkého přítele A. B. Svojsíka se 

s ním Jan Novák za všechny skauty rozloučil velmi do-
jemným proslovem. To ještě netušil, že ho bude velmi 
brzo následovat. Byl rovněž nemocen a na jeho zdraví 
měly vliv i nastávající nelehké časy. Když se 11. pro-
since 1938 konal sjezd Svazu skautů, byl Novák zvolen 
čestným náčelníkem – a téhož dne zemřel.

popisek popisek popisek popisek popisek popisek 
popisek popisek popisek popisek popisek

Jan Novák – místonáčelník Svazu skautů v roce 1931. |   BŠ
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 : Pravděpodobně první zapsané slovo scout se obje-
vilo ve Svojsíkově diáři dne 15. 7. 1911, kdy skauty 
v Anglii prvně spatřil. Svojsíkovy diáře a deníčky se 
staly pověstné a mnoho junáků vzpomíná, jak často 
do nich Benjamin zapisoval. |  WN

 : Nadšenými skauty bylo mnoho dětí známých osob-
ností tehdejšího života (viz s. XXX). Ale ještě před vzni-
kem dívčího skautingu jezdila s chlapci na vodu první 
skautka, dcera Rösslera-Ořovského – Máča Rösslerová. 
Bohužel předčasně zemřela v roce 1916. |   RJ

 : První kapesní příručkou byla Kapesní knížka českých 
junáků, sepsaná pozdějšími woodcraftery M. Seifertem 
a M. Maixnerem. Vyšla v roce 1913 s podtitulem – 
stručný přehled nejdůležitějších znalostí a výkonů, jakož i po-
třeb skauta v zemích českých. |   SL

 : Prvními junáckými propagačními materiály se sta-
la série šesti pohlednic vydaná po prázdninách roku 
1913. Předlohou jedné z nich byl barevný autochrom 
Miloše Kliky.  Zároveň vyšla také malá nálepka s foto-
grafií zachycující br. Šimsu na prvním skautském tábo-
ře ve Vorlovských lesích 1912. |   MK  BK |  WN
 
 : Největším dobrodincem kluboven byl první starosta 

Junáka Čeněk Klika, který poskytl útočiště jak ve své 
pracovně Na Staré rychtě v Rytířské ul. č. 28, tak 
ve svém domě U Moravské orlice na Ovocném trhu 
č. 15. Podle pamětníků šlo o první opravdovou klubov-
nu. |   BK

 : Divadelní představení v Šárce, u kterých junáci kona-
li v létě 1913 pořadatelskou službu, se stalo předmě-
tem filmové reportáže a je tak prvním prvním filmo-
vým záznamem skautů v českých zemích. Na obrázku 
družina Ostřížů uvádí diváky na sedadla. |  MK  BK

 : V létě 1913 tábořil E. Štorch – Sachem spolu s něko-
lika rodinami a dětmi na Jadranu na ostrově Pašman 
a zde vydávali první táborový časopis s příznačným 
názvem Krab. Jako lákadlo pro pobyt píší: „Vlastní za-
hrada! Na blízku v moři ostrůvky k životu robinzonovském. 
Skauting! Kamping!“ |  PNP

 : Po květnové návštěvě českých junáků u skautů ví-
deňských (viz s. XXX) přijeli oni na oplátku v létě 
1914 na tábor u Plané nad Lužnicí. Strávili zde 10 dní 
a na výlet zajeli do Prahy. Byla tím dokonána první 
mezinárodní oddílová výměna. |   MK  BK

 : První model tábora vyrobil pravděpodobně Sláva 
Bursík, budoucí praporečník a významný činovník Sva-
zu skautů a později Junáka. Zobrazuje tábor družiny 
br. Jelena u Pelíškova mostu v létě roku 1913. |  SI

Kaleidoskop 1911–1914




