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a zakladatelé

Ohlédnutí: 

od počátků výchovy po rok 1911

Fenomény: skautský slib, 

zákon, heslo a denní příkaz

Osobnosti: Ernest Thompson Seton

a Robert Baden Powell

Příběhy: Vzdát se? Nikdy! | 

Poslední poselství | Stoupání na horuČasto jsem se zamýšlel nad podivuhodnou skutečností, 
že se skauting stal – bez vůle zakladatelů – v pravdě 

světovým hnutím mládeže a že našel v počátcích  
tolik nadšených organizátorů a propagátorů, že se hnutí 

mohlo rozvíjet bez výrazného zájmu veřejnosti, bez její 
materiální podpory, bez závislosti na oficiálních institucích 

(zejména ve školách) a bez státních subvencí.  
Odpověď jsem našel v postřehu, že je ‑li doba těhotná 

určitým poznáním, proklamují je často – přibližně v týž čas 
a nezávisle na sobě – různí myslitelé v různých končinách 

světa a že se pak nové poznání šíří lavinovitě a stává 
se majetkem širokých vrstev. | Rudolf Plajner

Předchůdci
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Předchůdci

O výchově mládeže můžeme napsat, že je jistě 
tak stará jako lidstvo samo. Konkrétní poznatky 
však máme až z doby kdy lidstvo poznalo písmo. 
Písemných zmínek i větších celků postupně 
přibývalo. 
V dějepise se říká: „již staří Řekové a Římané…“ 
a tak můžeme psát i my, že kořínky skautingu 
nalezneme ve starém Řecku. Ostatně – když 
budeme sledovat nit historie výchovy mládeže, 
můžeme ji nazvat etapou výchovy před 
skautingem. Pamatujeme si ze školy, že řečtí 
filozofové mívali kolem sebe své žáky. Antice vděčí 
skauting za pojem „kalokagathiá“ – harmonie 
tělesných a duchovních hodnot. Skauting 
se opravdu snaží o rozvoj nejen tělesný, ale 
i duševní každého jedince. 
Ve středověku bylo postavení dětí svízelné. 
Na časté války doplácely hlavně děti chudších 
vrstev. Přesto i středověk dal skautům něco 
do kolébky – rytířské ideály, chcete ‑li svatého 
Jiří jako vítěze dobra nad zlem. Přijali jsme ho 
za svého patrona.
Spisovatel François Rabelais odmítl knihu jako 
jediný zdroj poznání a obracel mládež k přírodě, 
k ručním práci, a tělesnému cvičení. 
Náš národ (a s ním i my – skauti) můžeme 
býti hrdí, že Jan Amos Komenský byl Čech. 
Nezapomínáme na jeho Pampaedii – Vševýchovu 
a další díla. Ano – Komenský vzal děti za ruku 
a vedl je do přírody. Skautská výchova se odehrává 
právě pod širým nebem – v přírodě. 
Také Jean Jacques Rousseau utíkal z města 
do přírody. Pátral po zákonitostech dětské 
duše. Jeho kniha Emil vyvolala veliký rozruch 
a i po dvou staletích inspirovala zakladatele 
skautingu.

Když už mluvíme o přírodě, vyrojí se další jména: 
J. B. Basedow – „otec táboření“ který snad jako 
první s mládeží v létě dva měsíce žil ve volné 
přírodě pod stany. Samozřejmě nelze opomenout 
prvního skauta svým způsobem života – 
amerického filozofa Davida Henryho Thoreaua. 
Jeho kniha Walden, či život v lesích ovlivnila jak 
americký, tak i náš skauting. 
Mezi osobnostmi devatenáctého století je 
samozřejmě více jmen, která lze spojovat s kořeny 
skautingu. K bezprostředním předchůdcům 
skautingu řadíme Daniela Cartra Bearda, 
kterého Američané považují za jednoho z přímých 
předchůdců skautingu. Roku 1905 založil 
organizaci Synové Daniela Boona – jejich vzorem 
byly hraničáři. Vzdělaný indián Charles A. 
Eastman – Ohyesa organizoval tábory mládeže 
a školení jejich vůdců. Theodor Roosevelt – 
státník, spisovatel – přijal ochranu přírody jako 
státnický úkol. Později všemožně podporoval 
skautské hnutí. Filosof John Ruskin jemuž 
příroda a umění splynuly dohromady zanechal 
nesmazatelnou stopu v myšlenkách zakladatelů 
skautingu. 
Mezi předchůdce skautingu můžeme zařadit 
i některé spisovatele, např. J. F. Coopera, Mark 
Twaina, Jacka Londona, Rudyarda Kiplinga 
a také třeba Julese Verna i Karla Maye. 
Jejich dobrodružné příběhy z přírody četli jak 
zakladatelé skautingu, tak i první skauti a celé 
generace po nich.

O vzniku skautingu v zahraničí a o našich předchůdcích 

a výchovných pokusech v Českých zemích

Svatý Jiří v kresbě R.B.Powella. Každoročně si 24. dubna 
připomínají jeho symbol skauti na celém světe.

D.C. Beard, E.T.Seton a R.B.Powel, otcové zakladatelé 
amerického skautingu. | © Library of Congress
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Zakladatelé 

V časové ose jsme vstoupili na počátek 20. století 
a s ním již přichází na scénu skauting. Český 
skauting považuje a zakladatele skautingu dva 
muže, kteří měli na výchovu mládeže podobné 
názory, v něčem se shodovali, v něčem rozcházeli – 
proto mluvíme o americkém směru a o anglickém 
směru skautingu.

Ernest Evan Thompson Seton –  
Černý vlk 
E. T. Seton se narodil 14. srpna 1860 v Anglii, ale 
již od šesti let žil v Kanadě a pak v USA. Poblíž 
Toronta si v lesích postavil primitivní chatu v lesích 

– bylo mu čtrnáct. Pak studoval v Londýně a mnoho 
hodin proseděl v knihovně nad přírodovědnými 
spisy. Po návratu do Ameriky si v prériích 
Manitoby upevňoval zdraví a prakticky ověřoval 
vědomosti z knih. Začal psát povídky o zvířatech 
a sám si je ilustroval. Nadevše miloval přírodu 
a v ní Indiány.
Roku 1902 v městečku Cos Cob v sídle zvaném 
Windygoul založil organizaci Woodcraf Indians 
(Zálesáčtí Indiáni). V té době mu bylo přes čtyřicet 
let a byl již známý spisovatel. Pro své „Indiány“ 
napsal příručku Svitek březové kůry a pak (prý 
na domluvu R. Kiplinga) romány Dva divoši 
a Rolf zálesák. Zálesáčtí indiáni celý den běhali 
na čerstvém vzduchu a spali venku. Nemluvili 
hrubě, nenadávali a učili se pravdě, čestnosti, 
zdatnosti a pořádku a dostávali za to orlí pera. 
Vzorem jim byl „ušlechtilý Indián“ a za symbol 
přijali bílý štít (kruh) s modrými rohy a také 
kresbu čtyřnásobného ohně. 
V roce 1910 v USA byla založena organizace 
skautů Boy Scout of America – BSA a Seton 
se stal prvním náčelníkem BSA. Když však 
skauti v roce 1915 propagovali nábor do armády 
a podporovali vstup USA do světové války, 
z BSA odešel a založil The Woodcraft League. 
Woodcraferské hnutí přeskočilo oceán a začalo 
se šířit do evropských zemí – do Anglie, Begie, 
Německa a dalších zemí. Živnou půdu našel 
woodcraft i u nás. Koncem roku 1936 navštívil 
Seton se svojí manželkou i Československo.
Americká Liga měla před 2. světovou válkou 
v USA na 80 000 členů, ale po Setonově smrti 
(23. 7. 1946) počet členů strmě klesal. Dnes 
je E. T. Seton v USA (i v mnoha dalších zemí) 
téměř neznám. Ti, kteří jeho jméno znají, ho 
považují spíše za spisovatele, a v podstatě jen 
zájemci o hlubší studium historie skautingu si jej 
se skautingem spojují.
Pro český skauting je však E. T. Seton důležitý 
a s následující osobností ho spojuje příroda jako 
prostředek výchovy charakteru a vzdělávání.

Robert Stephenson Smyth  
Baden ‑Powell – Vlk jenž nikdy nespí 
Narodil se o tři roky dříve než E. T. Seton – 
22. února 1850 v Londýně. Otec byl profesor 
na Oxfordské universitě a matka se věnovala 
charitě. Měli spolu sedm dětí – pět synů a dvě 
dcery. Pihovatému, zrzavému, modrookému 
klukovi nejdříve říkali Ste. Když otec zemřel, 
energická matka dokázala řádně své děti 
vychovávat. Na výchově se podílel i dědeček – 
admirál William Smyth. 
Malého Roberta lákala příroda a jeho první 
kontakty byly v londýnském Hyde Parku, kde 
pozoroval ptactvo a nakreslil jeho mapu. Ještě 
blíže se „divočině“ přiblížil u příbuzných 
v hrabství Kent. Se staršími bratry se též plavil 
po řekách, s malou jachtou se vydali i na moře 
a úspěšně se účastnili regat. Ve třinácti byl Robert 
přijat na prestižní školu Carterhouse. Více jak 
vysedávání ve školních lavicích ho však lákal 
rozsáhlý a málo udržovaný školní park, kde 
ve větvích starých stromů strávil mnoho času 
při pozorování života v lesoparku.
Osud ho v devatenácti zavedl do nejstarší britské 
vojenské akademie Sandhurst. Tu absolvoval jako 
jeden z nejlepších a po absolvenci byl přidělen 
k jezdeckému pluku ve starobylém Lucknowě 
v Indii. Nebyl běžným důstojníkem, netrávil volný 
čas v kantýně, radši měl džungli a nevadilo mu učit 
se v ní pohybovat od domorodců. Pluk se občas 
stěhoval a tak poznal Afghanistán ale také Jižní 
Afriku, kde na sebe upozornil úspěchy v zemi 
Zulů. Jeden čas byl „tajným agentem“ v oblasti 
Jugoslávie. 

…V Africe byl několikrát, nejen u Zulů, ale 
i u Matabelů, Ašantů a postupně se z něho 
stával odborník na tento kout světa. V té době 
začal v britské armádě prosazovat speciální 
malé oddíly vyzvědačů – armádních skautů, což 

E.T.Seton hraje v Seton Willage se svojí dcerou Dee 
Mokasínovou hru. | © Library of Congress
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bylo v té době neobvyklé. Pro výcvik kadetů – 
průzkumníků, stopařů, zvědů napsal v roce 1899 
příručku Aids to Scouting. Pro praktický výcvik 
do ní zařadil také hry. Tentýž rok vypukla na jihu 
Afriky válka mezi Brity a Búry právě ve chvíli 
kdy plukovník Robert Baden ‑Powell dorazil 
do pevnůstky Mafeking poblíž hranic s republikou 
Transvaal ovládanou Búry. Velitel pevnosti 
B ‑P se dokázal bránit 217 dní. Měl k dispozici 
2 000 vojáků, dobrovolníků a domorodců, 
7 děl a 9 kulometů. Z osmnáctiletých chlapců 
utvořil jednotku pod vedením mladíka jménem 
Goodyear, kteří rozváželi poštu, zásoby, zbraně 
i munici a pomáhali raněným. Velmi se osvědčili 
a jejich ukázněnost na B‑P velmi zapůsobila. Již 
dříve – v Indii – se B ‑P věnoval dětem britských 
důstojníků žijících v kasárnách. Hrál s nimi 
divadlo, kreslil, vyprávěl – byl jim dobrý kamarád. 
V Mafekingu nepřehlédl jak v chlapcích roste 
pocit zodpovědnosti, když se jim projeví důvěra 
a rozhodl se v budoucnu mládeži věnovat. 
Po prolomení blokády se stal slavným. Také 
se dozvěděl, že jeho příručku Aids to Scouting 
používají pro své hry i kluci, ale nebyl tím nadšen, 
naopak! Ta příručka měla za cíl vychovat z kadetů 
dobré vojáky, ale B‑P byl přesvědčen, že chlapci 
mají být vychováváni pro mírový život, pro to aby 
z nich byli správní občané – dobří lidé. Umanul 
si, že příručku přepracuje tak, aby vedla mládež 
správným směrem, ale než tak mohl učinit, 
uplynulo několik let. 
Baden ‑Powell sepsal své názory na výchovu 
chlapců a nabídl je organizaci The Boys Brigade 
(chlapecká katolická polovojenská organizace) 
pro zpestření jejího programu, ale vedení BB je 
nepřijalo. V roce 1907 se rozhodl jít vlastní cestou. 
Aby si ověřil své nápady uspořádal experimentární 
tábor na jihoanglickém ostrůvku Brownsea. 
S přáteli Kennethem McLarenem, P. W. Everettem, 
synovcem Donaldem a dvaceti chlapci plánoval 
týdenní pobyt pod stany, ale ty se pro velký zájem 
chlapců protáhl na 10 dní. Zde se již uplatnila řada 

základních prvků skautingu. Chlapci byli rozděleni 
do hlídek (družin), kterým byly přiděleny názvy 
Býci, Kolihy, Havrani a Vlci. Každá hlídka měla 
svůj stan a svého rádce (patrol leaders). Ten dostal 
vlaječku s hlavou svého „totemového“ zvířete, 
každý člen kolečko s jeho hlavičkou, každé družině 
byla přidělena barva – stužku nosili na rameni, aby 
poznali do které družiny patří, kroje ještě neměli. 
BP připravil program, který je dodnes pilířem 
skautingu – táboření, umění pozorovat, příroda 
(lesní moudrost), rytířskost (k slabším a galatnost 
k dívkám a ženám), první pomoc, vlastenectví, hry. 
Večer B‑P u ohně vyprávěl chlapcům dobrodružné 
příběhy ze svého bohatého života, ale i tančil 
domorodé tance a zpíval exotické písně. Zde 
poprvé ve skautském světě zazněla Engonyama, 
kterou dodnes zpívají lesoškoláci. Naučil chlapce 
signálům, budíček byl již v 6 hodin a večerka byla 
troubena ve 21.30. 
Táborem na ostrově Brownsea se začaly psát 
dějiny skautingu.

R. Baden‑Powel na dobové malbě. |  
© Library of Congress

R. Baden‑Powel při hře s prvními skauty na Brownsea. |  
© Library of Congress

Kresba prvního tábora, jak ho ztvárnil R. B.‑Powell.
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Rozšíření skautingu ve světě

Tábor byl úspěšný, experiment se zdařil. B ‑P 
si ověřil své představy a dokončil přípravy 
k vydání knihy. Výchovné záměry „zabalil“ 
do dobrodružného vyprávění a doplnil ji návody 
ke hrám. To co bylo v předchozí knize cílem 
(vychovat z kadeta dobrého zvěda), se v této nové 
knize stalo prostředkem. Skauting se stává pro 
chlapce hrou, hrou při které se nepozorovaně 
učí mnohem více než jen stopovat, umět se krýt 
a pohybovat v přírodě. 
Příručka Scouting for Boys pak začala vycházet 
v lednu 1908. Nejdříve v šesti sešitech a pak 
v létě knižně. Aby knize o novém směru výchovy 
chlapců udělal reklamu uspořádal hned v lednu 
ve dvoraně Birkenheadu přednášku s výkladem 
knihy. Tato akce měla obrovský ohlas a skončila 
vyhlášením skautské organizace. Dodnes ji 
připomíná pamětní deska s nápisem: „V této 
dvoraně vyhlásil veřejně dne 24. ledna 1908 
sir R. Baden ‑Powell založení skautského hnutí“. 
Ač původně B ‑P nezamýšlel založit organizaci, 
chtěl jen přispět atraktivní formou k výchově 
mladé generace, vstoupila v lednu 1908 první 
skautská organizace – The Boy Scout na svou 
samostatnou stezku. 
Skauting (ten chlapecký) se šířil Anglií jako lavina. 
Party chlapců tlačili dvoukoláky ven za město 
do lesů k řekám a potokům, dál od civilizace. 
Večer plály táborové ohně, spali ve stanech. 
Za svůj znak přijali lilii doplněnou kompasovou 
střelkou, která jim určovala správný směr. Začali 
nosit kroj, což upevnilo pocit sounáležitosti, 
a ochotně si podávali levou ruku a věděli, že si 
jsou navzájem bratry. Byli hrdí na to, že se zdraví 
zvláštním pozdravem, jehož symboliku znají jen 
oni – tři vztyčené prsty jim připomínají tři body 
skautského slibu a věděli, že skrčený palec opřený 
o malíček znamená „silnější chrání slabšího“.
Během jednoho roku již skautovalo 
na 100 000 chlapců v Anglii a hnutí se šířilo 
i do kolonií (Austrálie, Kanada, Irsko, Malta, Nový 
Zéland, Jižní Afrika). V roce 1909 bylo první 
zemí mimo commonwealth jihoamerické Chile, 
ale přidala se i Evropa (Belgie, Dánsko, dokonce 
carské Rusko) a další země. V roce 1910 byla 
založena skautská organizace v USA, v Evropě 
ve Finsku, Řecku, Nizozemí, také v Arménii 
a jinde. Každoročně přistupovaly další státy 
a mezi nimi již v roce 1911 začal klíčit skauting 
i v Českých zemích které tehdy byly ještě součástí 
Rakouska ‑Uherska. 

Skauting nabýval na síle, šířil se po celém světě, 
ale značné změny nastaly i přímo v programu 
britské organizace, jejímž patronem se stal 
sám král. V roce 1910 startuje dívčí skauting 
ve které se angažovala Robertova sestra Agnes. 
V roce 1912 se Robert Baden ‑Powell oženil 
s Olave St. Clair Soames, která se ihned zapojila 
po boku svého muže do dívčího skautingu. 
Roku 1914 přibyla věková kategorie vlčat a o tři 
roky později kategorie starších skautů – roverů. 
V roce 1910 odešel B ‑P do penze, ale byl králem 
pověřen se dál věnovat výchově mladé generace. 
Skauting se šířil i za 1. světové války. V zemích, 
kde zuřila válka, skauti nestáli stranou a pomáhali 
kde se dalo. Hlídali mosty, železnice, pozorovali 
pobřeží, pomáhali na polích a v nemocnicích. 
Po válce, hned v roce 1919, dostali londýnští 
skauti pozemek Gilwell Park s malým zámečkem 
a velkým přírodním parkem. B ‑P však tento objekt 
využil pro zřízení základny pro výcvik vůdců. 
Ještě tentýž rok proběhl první kurs a postupem 
času se stal Gilwell pojmem a dnes je považován 
za nejvyšší stupeň skautského vzdělávání. Symbol 
Gilwellu – sekera zaťatá do polene – převzaly 
i naše Lesní školy. 
Po hrůzách 1. světové války si chtěl B ‑P ověřit jak 
se v praxi domluví chlapci z různých zemí, jejichž 
otcové ještě nedávno stáli proti sobě na válečném 
poli – zda skutečně existuje světové skautské 
bratrství. Na národní skautský sjezd pozval skauty 
z mnoha dalších zemí. Zúčastnilo se ho na 8 000 
skautů ze 34 zemí (9 z Československa, mezi nimi 
i A. B. Svojsík). Většina akci se konala v obrovské 
londýnské hale Olympia. Zde byl Robert Baden‑

‑Powell prohlášen světovým náčelníkem. Rozhodlo 
se tyto mezinárodní srazy nazývat jamboree 
a pořádat je každé čtyři roky. 
Druhé skautské světové jamboree se konalo 
v Dánsku a třetí opět v Anglii v roce 1929. Bylo 
nazváno jamboree plnoletosti protože se jím 
oslavila plnoletost skautingu (tehdy se plnoletost 
dosahovala v 21 letech). B ‑P byl za své zásluhy 
o skautské hnutí králem jmenován Lordem 
z Gilwellu. Tohoto jamboree se již účastnila 
početnější skupina skautů z Československa – 
přijelo jich 54 a postavili zde ukázkový tábor 
z podsadových stanů, které skautský svět neznal 
(a nezná). 
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V polovině dvacátých let získali skauti chatu 
a pozemky v Kanderstegu v malebných 
švýcarských Alpách. O několik let později byla 
ve vedlejším údolí – v Adelbodenu – slavnostně 
otevřena první mezinárodní základna skautek. 
O Naši chatu (Our Chalet) se zasloužila energická 
američanka Helen Storrow. Roku 1930 byla 
světovou náčelní prohlášena Robertova manželka 
Olave. Skautské hnutí se každým rokem šířilo 
do dalších zemí a přibývalo na kvantitě. Zatím, 
co v roce 1920 skautovalo 1 019 205 chlapců, 
v roce 1939 jich už bylo 3 305 149 ve 47 zemích! 
Další jamboree se konalo roku 1933 v sousedním 
Maďarsku a 5. světové jamboree v Holandsku 
bylo nejen poslední předválečné, ale i poslední 
pro zakladatele skautingu Lorda Roberta Baden‑

‑Powella. Zde se se skauty rozloučil, jakoby tušil 
co přinesou nejbližší roky. Další jamboree se mělo 
konat v roce 1941, ale to již byla Evropa zahalena 
do dusivého mraku další světové války. Baden‑

‑Powel se s rodinou odstěhoval na svoji farmu 
Paxtu v africké Keni, kde 4. ledna 1941 zemřel. 

Předchůdci českého skautingu

Na počátku minulého století byla výchova mládeže 
záležitostí hlavně rodičů a školy. Ale existovaly 
i jiné možnosti, např. církev a tělovýchovné 
spolky. Církev nabídla zpěv, bohoslužby, procesí, 
svěcení zvonů a za prostředky používala zpověď, 
biřmování. Vše se uplatnilo spíše ve sféře 
duchovní, málo se věnovala fyzické vyspělosti. 
To byla příležitost pro tělocvičné spolky. V té 
době to byl hlavně Sokol (1861), DTJ – Dělnické 
tělocvičné jednoty (1894) a katolická tělovýchovná 
organizace Orel (1896). Sokol nabízel hlavně 
prostné, nářaďový tělocvik, ale pro mládež též 
výlety do přírody, a měl i vliv na formování 
národního uvědomění. DTJ měl program obdobný, 
ale více zaměřený na „proletářskou“ mládež. Orel 
doplnil náboženskou výchovu o výchovu mimo 
kostel, navíc měl ideově chránit mládež před 
laickým Sokolem a sociálnědemokratickými DTJ. 
Tím ale výčet spolků nekončí – byly tu Feriální 
osady – charitativní zařízení pro chudé městské 
děti. Kolonie byly o prázdninách umístěny 
na venkově, děti měly pravidelnou stravu, pohyb 
na zdravém vzduchů, a různorodou aktivní 
činnost. Dále byl na scéně Klub českých turistů 
(1888), který měl také svůj dorost. Existovaly 
i další malé spolky a instituce, ale nutno přiznat, 
že na většinu mládeže vliv neměly. 
Nikde neorganizované mládeži se pomalu 
dostávaly do rukou knihy které vyhovovaly jejich 
věku – dobrodružství, romantika, návrat k přírodě. 
Četli Robinsona Crusoe, Verneovky, cestopisy, 
později i Setona, Londona, Kiplinga a další. 

Vydávali se po dobrodružných stezkách alespoň 
ve své fantasii při jejich četbě. A to byla ta pravá 
chvíle na to, aby na scénu vstoupil – SKAUTING.
Skauting se již šířil Evropou a zmínky se začaly 
objevovat i u nás. Již v říjnu 1908 se v Českém 
světě objevila fotografie britských skautů, ale 
popisek „Scout Boys – chlapecká vyzvědačská 
služba v Anglii“ svědčí o naprosté neznalosti 
tohoto nového výchovného směru. Důležitější byl 
fakt, že v sousedním Německu vyšel v roce 1909 
překlad Baden ‑Powellova Scouting for Boys, který 
překladatel Dr. A. Lion (vojenský lékař) nazval Das 
Pfadfinderbuch. Rakousko ‑Uherské ministerstvo 
kultu a vyučování ji (pod tlakem vojenských 
kruhů které chtělo zavést předvojenskou výchovu 
ve vyšších třídách pod velením armády) zařadilo 
tuto knihu ještě před prázdninami 1911 do osnov 
pro tělocvik a hry na středních školách. 

Muži na startu

Důležitá otázka: „kdo byl tedy u nás první?“. 
Na pomyslné startovní čáře vidíme hned několik 
mužů: Ing. František Hofmeister (1875–1950), 
PhDr. Jan Hořejší (1885–1957), Miloslav 
Seifert (1887–1941) a Antonín Benjamin 
Svojsík (1876–1938). 
Ing. Hofmeister začal na jaře 1911 provozovat 
v Rožmitále „Americkou kolonii skautů“. 
Zde se opravdu poprvé objevuje slovo skaut 
ve spojitosti s jistou organizační jednotkou. 
Záleží však na tom pod jaký úhlem se na slovo 
skaut a vůbec na činnost tohoto seskupení 
díváme. Pokud ve skautingu vidíme jen pobyt 
v přírodě, táboření, signalizaci, stopování, vaření 
na ohništi či polní hry, pak to skauting byl, ale 
pokud bychom Hofmeistrovu kolonii považovali 
za ucelené výchovné hnutí dospívající mládeže, 
pak jeho pokus skautingem nebyl. Přesto mu 
nelze upřít čestné místo mezi prvními průkopníky 

Pohlednicový pozdrav z Feriální osady. |  
© archiv PNP
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našeho skautingu. Znal jak Baden ‑Powellovu 
knihu Scouting for Boys, tak i Setonův woodcraft. 
Opatřil si skautský klobouk a pokusil se zavést 
skautský kroj. V kolonii používal některé 
skautské výchovné prostředky i metody, nešlo jen 
o doplněk tělesné výchovy. Jeho pokus však zůstal 
až na jednu výjimku osamocený. Kolonie byla 
provozována několik let, ale utlumila ji 1. světová 
válka kdy musel Hofmeister narukovat. Po válce 
Americká kolonie skautů upadala i s jeho tvůrcem 
do zapomnění.
Druhým mužem byl středoškolský profesor 
PhDr. Jan Hořejší. Se svými rokycanskými 
studenty podnikal výlety již před prázdninami 
1911 a inspirován novými osnovami (viz 
Lionův Pfadfinerbuch) zkoušel skautské prvky 
a o prázdninách téhož roku již s nimi tábořil. 
Táborníky rozdělil do družin. O rok později to 
zopakoval a v roce 1913 založil s profesorem 
Bořivojem Müllerem skautské sdružení Psohlavci 
o kterém se dočtete v další kapitole. 
Třetí muž – Miloslav Seifert (další pedagog – 
profesor přírodopisu) se vydal ve stopách 
E. T. Setona. V roce 1911 se seznámil 
s A. B. Svojsíkem a spolu s ním propagoval 
junáctví – českou podobu skautingu. V roce 
1912 tábořil se studenty berounského gymnázia 
a následujícího roku vydal Kapesní knížku českých 
junáků. Brzy poté se však jejich pojetí skautingu 
začaly rozcházet. Seifert opustil Svojsíkovu 
organizaci a založil kmen Děti živěny. Jeho cesta 
se více přimkla k pojetí Setonovu a tak se vlastně 
stal zakladatelem a propagátorem českého 
woodcraftu.
Čtvrtý muž – Antonín Benjamin Svojsík – též 
pedagog! Jako tělocvikář působil nejdříve 
na Žižkovské reálce a později na gymnáziu 
v Křemencově ulici. Ještě před vstupem 
na skautskou stezku se proslavil jako člen 
Pěveckého učitelského kvarteta, se kterým 
cestoval i do ciziny a dokonce uskutečnilo turné 
kolem světa. Byl nadšeným sokolem a dokonce 
náčelníkem Jungmannovy župy. 
Ve svém deníku si poznamenal, že o skautech 
poprvé slyšel od ing. Meilbecka již v roce 1909. 
Další stručné informace získal od svého švagra 
Adolfa Stránského – Dolfíčka, který v Londýně 
studoval. Na popud inspektora tělocviku 
v Čechách Josefa Klenky se v souvislosti 
s reformou tělocviku začal zajímat o skauting 
blíže. Již na jaře 1911 začal s pokusy se svými 
žáky žižkovské reálky. Nejdůležitější však je, 
že se nespokojil jen s čtením překladu Scouting 
for Boys. O prázdninách 1911 se vypravil 
do kolébky skautingu do Anglie – jak se traduje: 

„aby viděl skauting na vlastní oči“. Na cestu 
se vydal 30. června 1911, cestoval se zastávkami 
přes Drážďany, Berlín, Kodaň, Malmö a další 

města do norského Kristiansandu a odtud lodí 
do Anglie. V Londýně byl v sobotu 12. července, 
ale za skauty se vypravil až v sobotu 15. července. 
Věnoval se jim i v neděli a hned poté se pln 
dojmů vracel domů do Prahy a pak honem 
do Vorlovské myslivny (odkud pocházela jeho 
žena Julie). Díky osobnímu kontaktu se skauty 
správně pochopil o co R. Baden ‑Powellovi šlo 
a udělal si o skautingu naprosto jasnou představu. 
Se „zakladatelem“ se sice ještě nesetkal, ale přivezl 
si knihu Scouting for Boys a hned se s Dolfíčkem 
pustili do překládání. S místními kluky si ověřoval 
některé praktiky a připravoval se na propagaci 
nové metody výchovy mládeže. Po prázdninách 
A. B. Svojsík vytvořil z několika žáků žižkovské 
reálky skautskou družinu a podnikal s nimi 
výpravy do pražského okolí – do Prokopského 
údolí, do Radotína, na Hvězdu a další místa. 
Chystal cyklus přednášek a začal jednat 
s představiteli Sokola o začlenění skautingu pod 
jeho křídla. Již koncem září a začátkem října 
uspořádal kurz pro učitele tělocviku, kde již plně 
skauting propagoval. Díky tomu na podzim 1911 
vznikla první skautská skupina v Nymburce. 
Přípravu na přednášky (v podstatě cestovní zprávu 
o cestě do Anglie) upravil pro otištění v novinách 
a tak 15. prosince 1911 vyšel v Národních listech 
první rozsáhlý článek: Feuilleton o výchově mladé 
Anglie doplněný o úvahy jakým směrem se vydat 
u nás. 
Zatím co v okolních zemích se skautingu uchopili 
hlavně vojenští činitelé, pro český skauting 
je charakteristické, že u jeho kolébky stáli 
pedagogové. Svojsík ihned rozpoznal, že tu nejde 
jen o rozšíření tělesné výchovy, ale o zcela zásadní 
nový systém výchovy mládeže. Prokazatelně A. 
B. Svojsík vstoupil na skautskou stezku již v roce 
1911. Za zrod světového skautingu se považuje 
experimentální Baden ‑Powellův tábor na ostrůvku 
Brownsea. Teprve po půl roce, počátkem roku 
1912 začala vycházet příručka Scouting for 
Boys a byla založena organizace The Boy Scouts. 
Za zrod českého skautingu považujeme Svojsíkovu 
cestu do Anglie. Také po půl roce, začátkem roku 
1912, vzniká „Skautský odbor při Svazu českých 
spolků a přátel pro tělesnou výchovu mládeže 
v Praze! – první oficiální skautská organizační 
složka v Českých zemích. b
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Vysvětli skautům, kde jsou nejbližší požární 
kohouty a hydranty, policejní stanoviště, 
požární hlásiče, hasičské stanice, záchranná 
služba, nemocnice atd. | R. B. P., Skauting 
pro chlapce

Myslím, že jsem nikdy nepotkal 
kluka, který by nechtěl být raději 
indiánským náčelníkem než 
Darwinem nebo Tolstým. | E. T. S., 
Kniha lesní moudrosti

1

2

Co máme od Setona?  
Co od Baden Powella?

Na fotografiích z počátků obou hnutí vidíme 
na jedné straně indiány, jimž se v obličejích, 
gestech i oblečení zračí určitá přirozenost 
a nespoutanost vlastní jejich vzorům. 
A na straně druhé skauty většinou v upravených 
krojích, s holemi, kde z jejich činnosti je znát 
organizovanost a kázeň. 
Jak napsal A. B. Svojsík: „Těžko posoudit, kdo 
má o které odvětví skautingu větší zásluhy, zda 
Seton nebo Baden ‑Powell. Jisto jest, že ona 
romantičnost, poetičnost a láska k přírodě jsou 
především zásluhou Setonovou, kdežto pořádek, 
kázeň, organizace jsou zase dílem Baden‑
‑Powellovým.“

Je nesporné, že oba zakladatelé se znali a Seton 
byl pro B ‑P velkou inspirací, což dokládal i slibem, 
že jej uvede jako spoluautora Scouting for boys, 
k čemuž ovšem nikdy nedošlo. Paradoxně se stal 
oním spojovatelem Seton, který v roce 1910 
vydává kompilát mezi Svitkem březové kůry 
a základní skautskou knihou. Mísí se v ní 
signalizace a výroba luku, pérovky jednoho 
přecházejí v pérovky druhého autora. Ale tento 
pokus vydržel jen velmi krátkou dobu a v Americe 
se obě hnutí vydala vlastní cestou.
Ač většinu symbolů a výchovných nástrojů 
převzal český skauting od Baden Powella, tak 
onu romantiku, přirozenost a inspiraci indiány 
si zásluhou Svojsíkovou, Seifertovou a později 
Zapletalovou pevně vepsal do své podstaty a asi 
jako jediný na světě uchoval dodnes. 
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Pro oddílový tábor je důležité stanovit několik 
„stálých příkazů“… Rádci družin jsou plně 
odpovědni za to, že je jejich skauti budou přesně 
dodržovat. | R. B. P., Skauting pro chlapce

První oddíly dívčí vznikly v Americe pod vlivem ideálních 
snah E. T. Setona, zvou se Dívky táborového ohně –  
The Camp Fire Girls. | E. Milčicová, Příručka  
dívčího skautingu

3

4

5

Guy se vyjádřil, že je to ta nejpěknější hra, 
kterou hrál. Vzal vycpanou figurínu na záda 
a pyšně s ní odešel, přemítaje cestou, kde by ji 
nejlépe ukryl, aby ji ostatní nenašli. |  
E. T. S., Dva divoši

1. Chlapci táboří na pozemku E.T.S. ve Wyndygoul, 1905. | 
© Library of Congress | 2. Skauti při návštěvě A. B. Svojsíka 
v Anglii, 1911. | © Library of Congress | 3. Hra na 
jelena, Wyndygoul, 1905. | © Library of Congress | 
5. Dívky táborového ohně na prvním táboře u jezera 
Sebago, Maine, 1910. | © Library of Congress | 5. Skauti 
při návštěvě A. B. Svojsíka v Anglii, 1911. | © Library 
of Congress
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Skautský slib

Už dlouho seděla u chladnoucích uhlíků opuštěného 
ohně. Sem tam je ještě zamyšleně prohrábla a čekala, 
až vystydnou úplně, aby si jich mohla pár nabrat 
do památečního, indiánsky zdobeného váčku. Zůstala 
sama, jak chtěla: ostatní, kteří tu večer byli v té 
slavnostní chvíli s ní, už teď podřimovali ve svých 
stanech. Tahle chvíle patřila jenom jí – a taky 
nočnímu nebi, které na ni teď pomrkávalo jakoby 
vážněji než kdy dřív. Ještě měla před očima, jak 
plamínky polykají březovou kůru s jejím starým 
jménem a jak od té chvíle dostává nové, jak ji ostatní 
s povzbuzením sledují, když dojatě recituje, k čemu 
se chystá slibem zavázat…
Příběh skautského slibu je jednou z červených 
nití, které se skautingem táhnou napříč časem 
jako pojítko mezi všemi, komu vstoupil do života. 
Nepoznáváte v něm ten svůj vlastní? Už před 
necelou stovkou let, když byl skauting teprve 
v plenkách, prožívali první skauti u slibových vater 
tutéž nervozitu a totéž rozechvění jako my dnes. 
Už tehdy se při slibech zapalovaly slavnostní ohně, 
na které pak čerství skauti nebo skautky s dojetím 
vzpomínali – stejně jako na vůdcovský stisk ruky, 
který je spolu se slibovým odznakem vítal na jejich 
skautské životní cestě už navážno. Stojí za to 
připomenout si, jak celý ten příběh slibu začal.
Stejně jako samotný skauting jsme i slib 
se zákonem v zásadě převzali z Anglie. Znění 
zákona vytrvalo celých sto let prakticky beze 
změn, zato se slibem se jich udála řada. Nestačilo 
totiž jednoduše přeložit originál do češtiny a už 
se o nic dalšího nestarat. Hlavní zádrhel ležel 
v tom, že v anglickém slibu se hovořilo mimo jiné 
o povinnosti k Bohu a králi, a to byly věci, které 
se Svojsík zdráhal z britské říše jen tak přenést 
k nám do tehdejšího Rakouska ‑Uherska. I anglický 
slib se časem měnil, podívejme se ale, jak zněl 
v 1. vydání Baden ‑Powellova Scouting for Boys 
z roku 1908:
On my honour I promise that
1. I will do my duty to God and the King.
2. I will do my best to help others,  

whatever it costs me.
3. I know the scout law, and I will obey it.

Svojsík pochopitelně potřeboval pro svou vizi 
získat mladé lidi, a ty by do nového hnutí jistě 
nenalákal slibem náboženské poslušnosti. Krom 
toho, že pro zbožnost nezbývalo mimo tradiční 
církevní struktury příliš prostoru, byla církev také 
poměrně úzce provázána s rakouskými státními 
špičkami, které rozhodně netrpěly tím, že by 
k nim Češi cítili přemíru sympatií. Rozpadajícímu 
se mocnářství, zosobněnému starým císařem, 
z duše fandil málokdo. A zavazovat se k věrnosti 
králi by nakonec působilo i směšně, poněvadž 
český královský titul (díky tomu, že poslední dva 
čeští panovníci se nenechali korunovat) už přes 
šedesát let existoval vlastně jen na papíře.
To všechno snad také mohou být důvody, proč 
se v české skautské Bibli, Svojsíkových Základech 
junáctví, které vyšly v roce 1912, o slibu ještě 
neříká prakticky nic. Až na dvě věty v samotném 
závěru knížky: „Když nováček prokázal, že zná 
povinnosti junáků a nejdůležitější příkazy 
pro pobyt v přírodě, slibuje na svou čest, 
že se všemožně přičiní, aby řádně plnil veškeré 
povinnosti junáků i své vlastí, a že bude při 
každé příležitosti svým bližním ku pomoci. 
Teprve potom stává se nováčkem.“ O poznání 
více pozornosti věnuje v téže pasáži Svojsík 
skautskému zákonu, který se tam objevuje 
ve znění, jaké je s tím dnešním už prakticky 
totožné. Jak k tomu poznamenává pozdější 
skautský náčelník Rudolf Plajner, zdá se, 
že v batolecím období českého skautingu se slibu 
zkrátka ještě nevěnovala taková pozornost jako 
například už po první světové válce. Tehdy 
se z různých míst vyrojilo všemožných, i když 
většinou dost podobných variant slibu habaděj. 
Například slib nováčka v Obci československých 
Baden ‑Powellových skautů zněl:
Slibuji, že budu:
1. poslouchati vždy hlasu svého svědomí,
2. konati vždy svou povinnost k vlasti 

a k bližnímu,
3. říditi se vždy zákonem skautů.

Než došlo ke shodě na slibové formulaci závazné 
víceméně pro všechny, ještě to chvíli trvalo. Verze, 
kterou zavedl Svojsík ve Svazu junáků ‑skautů 
a skautek RČS, naší největší meziválečné skautské 
organizaci, byla od roku 1921, kdy se znění slibu 
postupně ustálilo, takováto:

Skautský slib, skautský zákon, skautské heslo

a denní příkaz
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Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
1. milovati vlast svou, Republiku 

Československou, a sloužiti jí věrně  
v každé době,

2. plniti povinnosti vlastní a  
zachovávati zákony skautské,

3. duší a tělem býti hotov(a) pomáhati bližním.

O dvanáct roků později byl ke slibu povolen dovětek 
„Tak mi pomáhej Bůh!“ Na konci třicátých let se pak 
vedly vášnivé diskuse, má ‑li být tato doložka 
povinná, anebo jen dobrovolná. A i když sněm 
Svazu z podzimu 1938 překvapivě odhlasoval, aby 
se používala povinně, praxe mu za pravdu nikdy 
nedala a slib s tímto dovětkem zpravidla používali 
jen věřící skauti, kteří o to stáli. Svojsík sám byl 
zbožný člověk, ale ke zbožnosti nikoho nenutil – 
a to se do historie české mutace slibu nepochybně 
velkou měrou promítlo.
Dlouhou dobu slib vydržel v nezměněném znění – 
s jistou výjimkou druhé obnovy skautingu z let 
1968–1970. Tehdy totiž sám Rudolf Plajner, 
tehdejší náčelník Junáka, slavnostně slib 
obnovoval s tím, že jako svou vlast bude milovat 

„Československou socialistickou republiku“, jak 
se náš stát od roku 1960 oficiálně jmenoval. 
Povinnost k Bohu, která je vedle povinnosti 
k druhým lidem a povinnosti k sobě jedním ze tří 
myšlenkových pilířů skautingu, byla v českém 
prostředí víceméně upozaděna zdůrazňovanou 
láskou k vlasti. Když se po roce 1989 konečně 
do slibu dostala, doprovázely proměnu velké 
emoce. Obnovený Junák se tehdy chtěl znovu 
vrátit do světového skautského společenství, a aby 
dostál tomu, že Baden ‑Powellem formulovaná 
Duty to God se má ve slibu artikulovat přímo, 
sáhl k zatím nejvýraznější změně, kterou české 
znění slibu prošlo. Služba vlasti, v předchozí době 
klíčová, se přesunula z prvního bodu do třetího, 
aby byla nahrazena službou „nejvyšší Pravdě 
a Lásce“, jak se ve slibu překládá první skautský 
princip do jazyka moderní doby. Vztah k Bohu 
ostatně ani původním v Baden ‑Powellově pojetí 
neznamenal tak docela přihlášení se ke konkrétní 
církvi jako spíš celkovou hodnotovou orientaci: 
přesvědčení, že duchovní skutečnost a mravní 
principy stojí nad člověkem a platí i bez 
ohledu na něj. Formulace prvního principu tak 
koneckonců vychází vstříc i skautům ze zemí, 
které kulturně staví na jiných náboženstvích než 
na křesťanství.

Skautský zákon

Ne náhodou se skautské desatero nápadně podobá 
svému židovsko ‑křesťanskému předobrazu. 
Obsahově se od něj liší skutečně v máločem, ale co 
do formy už je tu významnější rozdíl: výměry toho, 
kdo je to skaut, nejsou negativní, ale pozitivní. 
Ve skautském zákoně se neříká, co by skaut dělat 
neměl, ale co jednoduše dělá, podle čeho se pozná, 
že skautem je.
V roce 1921 už bylo znění zákona nicméně téměř 
totožné s tím dnešním. Po roce 1990 se jen 
v 9. bodě slůvko „spořivý“ změnilo na současné 

„hospodárný“.
1. Skaut je pravdomluvný.
2. Skaut je věrný a oddaný.
3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle 

a bratrem každého skauta.
5. Skaut je zdvořilý.
6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů 

lidských.
7. Skaut je poslušný rodičů, představených 

a vůdců.
8. Skaut je veselé mysli.
9. Skaut je spořivý.
10.Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích.

Heslo a denní příkaz

Skautskou hodnotovou symboliku doplňuje ještě 
heslo Buď připraven! a denní příkaz Alespoň 
jeden dobrý skutek denně. Oba představují hlavně 
konkrétní apel na to, o co se má skaut snažit 
v běžném životě: být přichystán na nečekané 
situace a pomáhat lidem kolem sebe. b

Definitivní přijetí do oddílu opravňuje nováčka nositi 
kroj a odznak. Odevzdání odznaku (po složení slibu) děj 
se vážnou formou, aby si Junák uvědomil jeho význam...
Odznak se za poplatek skautům pouze propůjčuje a jest 
povinný vrátiti jej ústředí, opuštějí‑li organisaci. 
nehoře v řadě (odleva) slibové odznaky z let 1921, 1925, 
1930, 1968 a 2000.
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Spisovatel, přírodovědec,  
malíř, filosof, etnograf, znalec 
indiánů, zakladatel woodcraftu.*

E. T. Seton se narodil 14. srpna 1860 v South 
Shieldsu na severu Anglie, ale v mládí se rodina 
přestěhovala do Kanady. Větší část života pak 
prožil v USA.
Nedaleko New Yorku, v místě zvaném Cos Cob, 
koupil E.T.S. farmu s lesem, skalami a divočinou, 
postavil chatu a pozemek obehnal plotem. Místní 
výrostkové však plot rozbíjeli a malovali na něj 
neslušné obrázky. E.T.S. pochopil, že opravy 
nemají smysl, za chvíli by vše bylo znova. Uměl 
se vžít do myšlení „puberťáků“ a vymyslel něco 
jiného. Pozval na víkend chlapce do své „indiánské 
vesnice“, připravil kanoe, stany, týpí i jídlo. Směli 
si přinést přikrývky, ale cigarety, zbraně a alkohol 
ne. Očekával tak 18 chlapců, ale přišlo jich přes 
čtyřicet. E.T.S. je nejdříve nechal volně vyřádit. 
Večer jim začal vyprávět o indiánech a přírodě. 
Na tomto romantickém základu jim vnukl touhu 
indiány napodobit a utvořit „indiánský kmen“. 
Kluci se tím nadchli a zvolili svým náčelníkem 
šestnáctiletého silného, samostatného mladíka 
s přirozenou autoritu(který měl jistě na svědomí 
leckterou nedávnou lumpárnu). Zvolili jeho 
zástupce, radu kmene, strážce ohně, strážce 
wampumu (pokladníka) i kronikáře. Seton byl 
prohlášen jejich medicinmanem. Určil pravidla 
hry – stvořil zákoník a stanovy, ve kterých 
byla zakódována odvaha, čest, laskavost, 
samostatnost. Vymyslel systém udělování orlích 
per a řadu dalších silně emotivních obřadů. To 
byly první pramínky nového hnutí mládeže, 
které v roce 1902 vyústilo v založení organizace 
Woodcraft Indians, někdy také zvané E. T. 
Seton’s Boys.
Pro novou organizaci sestavil příručku Svitek 
březové kůry (několik vydání do roku 1906 vyšlo 
pod názvem How to play Indian / Jak si hrát 
na Indiány). Knížka měla ohlas a každoročně 
spatřilo světlo světa další vydání. Ještě 
v roce 1902 uspořádal Seton v Cos Cob první 
tábor. O rok později vyšel místo další příručky 
román Dva divoši určený pro mladší hochy a pak 
další román Rolf zálesák pro ty starší.
Koncem října 1906 se v Londýnském hotelu Savoy 
sešel E. T. Seton s R. Baden ‑Powellem a vyměnili 
si svoje představy o novém hnutí mládeže. 
E.T.S. se domníval, že mu B ‑P pomůže zavádět 
woodcraft v Anglii. B ‑P, přestože se v mnohém 

shodli, však měl poněkud jinou představu. Příliš 
mu nevyhovovalo, s ohledem na dobu a zájmy 
anglických chlapců, dát za vzor ideálního indiána a 
rozhodl de jít vlastní cestou. Jisté prvky woodcraftu 
však do svého programu zařadil.
V roce 1909 dozrává i v USA skauting. Seton 
rozšířil woodcrafterský program o činnost 
ve městech a navrhl tyto kmeny nazvat Indian 
Scouts. Roku 1910 vznikají díky několika 
důstojníkům nezávisle na Setonovi oddíly Boy 
Scouts. V červnu 1910 se spojily organizace 
pracující s mládeží a založily Boy Scouts of America 

– BSA, E. T. Seton byl zvolen náčelníkem. Brzy 
však nastaly problémy. Seton proti vůli a zájmu 
ostatních činovníků BSA prosazoval indiánský 
směr,ti však rozhodli, že britský směr Baden‑

‑Powelův je tomu Setonovu nadřazen. Přestože 
Setonův vliv omezili, setrval v náčelnickém 
křesle až do roku 1915. Seton se na protest 
proti angažování skautů v náboru do armády 
po vstupu USA do 1. světové války, sněmu 
nezúčastnil. Po odchodu z BSA se plně věnoval 
woodcraftu a založil The Woodcraft league of 
America. Woodcraft se rozšířil i do Evropy, nejprve 
do Anglie, pak dalších zemí a úrodnou půdu našel 
i u nás. 
Přes tyto skutečnosti E. T. Seton roku 1926 
obdržel nejvyšší vyznamenání BSA – Stříbrného 
bizona. Seton se svojí manželkou navštívil 
v závěru roku 1936 Československo, kde mimo 
jiné viděl řadu kluboven, jak woodcrafterských, 
tak skautských. 
K věčnému ohni odešel Černý vlk 23. října 1946. 
Ač ovlivnil počátky skautingu, je dnes téměř 
neznámý a řada skautských organizací o něm 
nic neví. Na rozvoj českého skautingu však měl 
podstatný vliv. Romantiku a vztah k přírodě 
převzal A. B. Svojsík právě od Setona. b

Ernest Evan Thompson Seton – Černý vlk

* „Woodcraft“ překládáme jako „lesní síla“, „lesní moudrost“.

E. T. Seton. | © Library of Congress
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Robert Stephenson Smyth Baden ‑Powell

Voják, zakladatel skautingu, 
světový náčelník

Robert Baden ‑Powell se narodil 22. února 1857 
v Londýně, jako jedno ze sedmi dětí. Ve škole 
byl průměrný, přesto byl přijat na slavnou kolej 
Charterhouse. Více než přednášky ho ale lákala 
příroda. V 19 letech složil zkoušky na vojenskou 
akademii Sandhurst a toužil cestovat do cizích 
zemí. Po absolvování narukoval k jezdectvu 
do Indie. S plukem cestoval do Afghanistánu 
i do Afriky, poznal kmeny Zuluů, Matabelů, 
Ašantů a učil se od nich pohybu v přírodě a dalším 
praktickým znalostem. Když v říjnu 1889 
vypukla válka s Búry (potomky holandských 
kolonistů), byl v malé pevnosti Mafeking. Díky 
svým schopnostem dokázal obleženou pevnost 
s městečkem ubránit proti přesile. Po Mafekingu 
se z něho stal národní hrdina, z plukovníka byl 
povýšen na nejmladšího generála britské armády. 
Už v Indii se B‑P věnoval dětem důstojníků 
žijících v kasárnách, dokázal je bavit, hrál 
na foukací harmoniku, kresli, vyprávěl a hrál 
divadlo. Uvědomil si, jak v chlapcích roste pocit 
odpovědnosti, když mají důvěru dospělých, 
a poznamenal si: „Chování chlapců patří mezi 
mé nejsilnější zážitky z těch těžkých měsíců.“ 
Umínil si přepracovat svoji příručku Aids to 
Scouting, která byla určena pro výcvik armádních 
zvědů, tak aby sloužila nejen míru, ale hlavně 
chlapcům. Po několika letech nabídl organizaci 
The Boys Brigade svoje náměty k obohacení jejich 
programu, ale vedení BB se zdál být program 

„málo vojenský“. B‑P viděl často děti, které 
nebyly v žádné organizaci, jak si v přírodě hrají 
na skauty – zvědy podle příručky Aids to Scouting. 
Začal tedy intenzivně pracovat na zásadní úpravě 
této knihy. Když byl téměř hotov, rozhodl se ji 
nejdříve vyzkoušet v praxi. O prázdninách 1907 
pozval 20 chlapců z nejrůznějších společenských 
vrstev na ostrůvek Brownsea v Lamanšském 
průlivu a po 9 dní zde s nimi tábořil pod stany. 
Tam, na Brownsea, se narodil skauting.
Po úspěchu tábora B‑P dokončil knihu Scouting 
for Boys ve formě vyprávění u táborového 
ohně. Své výchovné záměry „zaobalil“ 
do dobrodružného vyprávění a do her. Kniha 
začala vycházet začátkem roku 1908 nejprve 
v šesti sešitech a ještě v létě vyšla poprvé knižně. 
Skauting se šířil Anglií, do kolonií, a přeskočil 
i do jiných zemí. Pro pocit sounáležitosti dal B‑P 
skautingu řadu symbolů – znak ve tvaru lilie, kroj, 

slib, zákon, pozdrav. Přejímali je postupně skauti 
jiných zemí, většinou si je však upravili podle 
vlastní identity. Lilie různých organizací mají 
různé tvary, také pro název organizace je občas 
použito jiné slovo, než pouhý překlad slova scout 
(zvěd, průzkumník, stopař) z angličtiny – např. 
ve Francii Les eclaiteurs, v Řecku Proskopi, v Polsku 
Harcer, v Maďarsku Czerkész, ve Španělsku 
Esplorator a v Českých zemích Junák. 
V roce 1909 se konalo velké setkání skautů „Rally“ 
v Crystal Palace v Londýně. O rok později se B ‑P 
vzdal vojenské kariéry a plně se věnoval práci 
Chief Scouta. Od krále Eduarda VII. obdržel 
vysoké vyznamenání a byl mu udělen nižší 
šlechtický titul, od té doby se mohl psát s titulem 
Sir (baron). Postupně se skautský program rozšířil 
o vodní skauty (1909), o skautky (1910), o vlčata 
(1914) a o rovery (1917). Roku 1912 se oženil 
s o 32 let mladší Olave Saint Clair Soames. 
Z jejich svazku se narodily tři děti – Peter (1913), 
Heather (1915) a Betty (1917). 
Roku 1919 B‑P zahájil první kurs pro výcvik vůdců 
v Gilwellu. V následujícím roce svolal národní 
setkání skautů a pozval i zástupce jiných zemí. 
Setkání bylo pro další léta nazváno jamboree. 
Na velkolepém 3. světovém skautském jamboree 
v roce 1929 byl Robert Baden ‑Powell králem 
povýšen do vyššího šlechtického stavu.
Ve třicátých letech se B‑P pomalu stahuje 
z aktivního života, Skautské hnutí je již ve většině 
zemí světa a skauting neustále sílí. Naposledy 
byl B‑P na jamboree v Holandsku roku 1937, kde 
se se skauty rozloučil. Na prahu 2. světové války 
se s rodinou přestěhoval na svoji farmu v Nyeri 
v africké Keni. Tam také 8. ledna 1941 zemřel a je 
pochován. Na náhrobním kameni je kruh s tečkou 
uprostřed – značka kterou skauti čtou: „Splnil 
jsem svůj úkol a odešel jsem“. b

R. B.‑Powel. | © Library of Congress
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Vzdát se? Nikdy!

Robert Baden Powell

Warrington nešetřil pro své bratry chválou 
a hned jim sdělil nový nápad:

„Byli jste tak vynikající, tak perfektní, že jsem 
se rozhodl jet s vámi regatu.“

„Regatu? Závody plachetnic? – S touhle lodí?“ 
zeptal se George.

„S touhle lodí. A my to vyhrajeme.“
Skutečně se  zúčastnili několika plachetnico‑
vých regat. A  skutečně si přinášeli vítezství. 
Koh ‑i‑Noor se  stával v  regatním sportu po‑
jmem a  bratři Baden ‑Powellovi nebezpečnou 
konkurencí. Získali několik pohárů  – ale žád‑
né peníze. Neboť peníze se tehdy za sportovní 
úspěchy nedávaly skoro nikdy. Jedině slavná re‑
gata v Yarmouthu u ostrova Wight přidávala ví‑
těznému mužstvu k poháru ještě peněžní odmě‑
nu. Tu chtěli Baden ‑Powellovi bratři získat, aby 
si koupili loď, nějakou ještě rychlejší, s níž měli 
v úmyslu vyhrát ještě více pohárů. Sebevědomí 
čtyřem bratrům každopádně nikdy nechybělo. 
Hned po startu regaty z Yarmouthu vyrazil Koh‑

‑i‑Noor vpřed jako bouře až  k  vedoucí skupině 
lodí, pak však udělal Warrigton chybu: nechal vy‑
táhnout příliš mnoho plachet, Člun se ihned vyří‑
til vpřed v nebezpečné boční poloze před všechny 
ostatní, cíl už byl na  dohled, a  tu se  stalo to, co 
se dalo předpokládat: Stožár ten nápor nevydržel 
a  praskl. Koh ‑i. Noor se  kolébal na  vodě, už ne‑
šel dopředu. Další loď projela okolo a  její posádka 
se hlasitě smála. Starší bratři se rezignovaně opřeli 
o lodní zábradlí.
A nyní přišla chvíle malého Stea:

„Nevzdávat se!“ zakřičel.
„Co se  dá dělat,“ řekl Warrington, „už nevyhrajeme. 
Vzdáme to.“
Ste byl jako bez sebe.

„Je přece jedno, že nebudeme první. Ale vzdát se? NIKDY!“
Bratři se  po  sobě podívali, přikývli, odlepili se  od  zábradlí 
a přiložili roku k dílu. Dali dohromady zbytky starého stožá‑
ru, upevnili ho ze všech stran, vytáhli plachtu a projeli díky 
svému dřívějšímu velkému náskoku do cíle ještě jako třetí, 
více oslavováni diváky než vítězové.

V mládí Robertovi říkali „Ste“. Ste, v té době třináctiletý, měl starší bratry, Franka, Georga a Warringtona, kteří byli o 10–12 let starší. Warrington koupil starou děravou loď. Bratři ji opravili a nazvali ji Koh ‑i‑Noor. Podnikali s ní „námořní“ výpravy. Warrington byl kapitánem a Ste – samozřejmě díky věku – plavčíkem.

Poslední poselství

Milí skauti!
V divadelní hře Petr Pan, kterou asi znáte, 

je vůdce pirátů stále připraven pronést svou 

poslední řeč ze strachu, že by již nenalezl 

dostatek času, kdyby přišla jeho hodina smrti. 

Jsem na tom úplně obdobně. Neležím sice ještě 

na smrtelné posteli, avšak ten den již není 

daleko. Proto bych se ještě chtěl k vám obrátit 

se slovem na rozloučenou. Myslete na to, že je 

to mé poslední poselství, a vezměte si jej k srdci. 

Můj život byl šťastný a přál bych si, aby každý 

z vás žil právě tak šťastně. Věřím, že nás Bůh 

postavil do tohoto světa, abychom byli šťastni 

a radovali se ze života. Štěstí není výsledkem 

bohatství nebo úspěchu v povolání a ještě 

méně shovívavosti k sobě samému. Důležitý 

krok ke štěstí spočívá v tom, že dokážete být 

užitečnými a budete radostně užívat života, 

až se jednou stanete muži.

Studium přírody vám ukáže všechny krásy 

a zázraky, jimiž Bůh vybavil svět. Vám k radosti. 

Buďte spokojeni s tím, co je vám dáváno, a užijte 

toho co nejlépe. Snažte se, abyste v každé věci 

přišli na chuť z té lepší stránky.

Vlastní štěstí však nacházejte v tom, že budete 

dělat jiné šťastnými. Pokuste se opustit tento 

svět o něco lepší, než jste jej našli.

Když pak bude váš život spět ke konci, můžete 

klidně zemřít s vědomím, že jste svůj čas 

nepromarnili, ale vždy činili to nejlepší.

Buďte v tomto smyslu vždy připraveni šťastně žít 

i šťastně zemřít. Držte se stále skautského slibu, 

i pak, když už nebudete chlapci.

Váš přítel
Robert Baden Powell
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Stoupání na horu

Ernest Thompson Seton

Daleko na vyprahlém Jihozápadě stojí indiánská vesnice a za ní se tyčí 
z  pouště vysoká hora. Vyšplhat na  tuto horu znamenalo velký čin, 
a tak všichni chlapci ze vsi toužili, aby se o to mohli pokusit. Jednoho 
dne jim náčelník řekl: „Nu tak, chlapci, dnes se můžete všichni pokusit 
na tu horu vylézt. Vyjděte hned po snídani a  jděte každý tak daleko, 
jak dokážete. Až budete unaveni, vraťte se, ale každý z vás mi přinese 
větvičku z toho místa, kam až došel.“
Vydali se na cestu plni naděje a každý cítil, že jistě dorazí až na vrchol. 
Ale brzy se loudavě vrátil tlouštík a vztáhl k náčelníkovi ruku, ve které 
držel kaktusový list. Náčelník se usmál a řekl: „Milý hochu, ty ses vůbec 
nedostal k úpatí hory; ani jsi nepřešel poušť.“
Později se  vrátil druhý chlapec. Přinesl šalvějovou snítku. „Došel jsi 
na úpatí hory,“ řekl náčelník, „ale vzhůru jsi nešplhal.“
Další hoch měl větvičku lindy. „Dobře,“ řekl náčelník, „ty ses dostal 
až k pramenům.“
Později přišel další chlapec s trnitou větvičkou. Když ji náčelník uviděl, 
usmál se a řekl: „Ty jsi šplhal vzhůru; dostal ses až k prvnímu kameni‑
tému splazu.“
Odpoledne dorazil hoch s  cedrovou snítkou a  stařec řekl: „Podal jsi 
dobrý výkon; dostal ses až do poloviny hory.“
O hodinu později přišel hoch s borovou větvičkou. Tomu náčelník řekl: 

„Výborně! Ty jsi vyšplhal až ke třetímu pásmu, měl jsi za sebou tři čtvr‑
tiny výstupu.“
Slunce už stálo nízko, když se  vrátil poslední. Byl to vytáhlý krásný 
chlapec vznešené povahy. Přicházel k náčelníkovi s prázdnýma rukama, 
ale oči mu zářily: „Můj otče,“ řekl, „dostal jsem se tam, kde nebyly žád‑
né stromy – neviděl jsem žádné větvičky, ale spatřil jsem Zářící Moře.“
Také starcova tvář se rozzářila, když slavnostním hlasem říkal: „Poznal 
jsem to! Když jsem ti pohlédl do tváře, poznal jsem to. Ty ses dostal 
až  na  vrchol. Nepotřebuješ žádnou větvičku. Je  to napsáno v  tvých 
očích, zvoní to ve tvém hlase. Pocítil jsi nadšení, můj hochu, viděl jsi 
nádheru hory.“
Pamatujte na to, hledači lesní moudrosti! Odznaky (Orlí pera a Mist‑
rovství), které nabízíme za vykonané činy, nejsou „ceny“ – jsou to dů‑
kazy toho, co jste vykonali a kam jste až došli. Jsou to pouhé větvičky 
nasbírané po cestě, které vám mají ukázat, jak daleko jste se dostali při 
stoupání na horu.
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Od roku 1895 začal Josef Rossler Ořovský 
organizovat pravidelné několikadenní výpravy 
plovoucí boudou (houseboatem) a různými typy 
lodí. Výpravy byly spojené s tábořením pod stany, 
rybařením a výlety.

Na obrázku vidíte první skautské značky 
pocházející z Baden‑Powellovy knihy Aids to 
scouting vydané roku 1899. Příručka byla určena 
vojenským průzkumníkům a mimo jsou v ní 
použity hry jako originální výchovná metoda.

Od května do listopadu 1902 přináší dámský 
časopis Ladies Home Journal, vycházející 
v nákladu 800 000 výtisků, pravidelnou rubriku 
E. T. Seton’s Boys, jež je považována za první 
vydání základní woodcrafterské příručky Svitek 
březové kůry. Od plotny k indiánům.

A. B. Svojsík se v roce 1905 vydal s dalšími členy 
Českého pěveckého kvarteta na cestu kolem světa – 
do Severní Ameriky, Japonska, Číny, Indie, na Jávu 
a Blízký východ. Právě odtud pochází jeho druhé, 
přijaté křestní jméno Benjamin, tedy nejmladší. 
Že by inspirace třetím jménem otců zakladatelů?

Že Baden‑Powell byl nadšeným čtenářem 
E. T. Setona, dokazuje kniha Dva divoši, kterou 
se svým podpisem věnoval na prvním skautském 
táboře 8. srpna 1907 Cedricu Curteisovi. Nevíme, 
jestli byla odměnou za vítězství v nějaké soutěži, 
či ji dostali všichni účastníci tábora.

První skautský odznak nosili účastníci tábora 
na Brownsea v roce 1907. Odznak byl dvoudílný, 
vyrobený z mosazného plechu. Zajímavé je, 
že v prvním vydání Scouting for Boys ještě není 
nazván lilí, ale hlavicí šípu.

První snímek skautů v Českých zemích, který 
se objevil v časopise Český svět 2. 10. 1908, 
doprovází zmatený popisek: „Generál Baden ‑Powell 
z Mafekingu vychoval pro anglické vojenské služby 
řadu hochů k službám vyzvědačským. Cvičení trvá 
3 měsíce a vydání jeho hradí stát.“

V roce 1909 vyšla v Mnichově kniha štábního 
lékaře Dr. A. Liona Das Pfandfinderbuch, 
zpracovaná podle Baden ‑Powellovy příručky 
Scouting for Boys. Jako pomůcka byla zahrnuta 
v nových osnovách pro český tělocvik a hry 
na středních školách z 27. července 1911.

Mezi 10 000 účastníky prvního velkého 
shromáždění britských Boy Scouts v září 1909 
v Crystal Palace v Londýně se objevilo také několik 
dívek. Na této fotografii je tak pravděpodobně 
zachycena první skautka v historii.
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kapitola

Ohlédnutí: 

od počátků výchovy po rok 1911

Fenomény: skautský slib, 

zákon, heslo a denní příkaz

Osobnosti: Ernest Thompson Seton

a Robert Baden Powell

Příběhy: Vzdát se? Nikdy! | 

Poslední poselství | Stoupání na horuČasto jsem se zamýšlel nad podivuhodnou skutečností, 
že se skauting stal – bez vůle zakladatelů – v pravdě 

světovým hnutím mládeže a že našel v počátcích  
tolik nadšených organizátorů a propagátorů, že se hnutí 

mohlo rozvíjet bez výrazného zájmu veřejnosti, bez její 
materiální podpory, bez závislosti na oficiálních institucích 

(zejména ve školách) a bez státních subvencí.  
Odpověď jsem našel v postřehu, že je ‑li doba těhotná 

určitým poznáním, proklamují je často – přibližně v týž čas 
a nezávisle na sobě – různí myslitelé v různých končinách 

světa a že se pak nové poznání šíří lavinovitě a stává 
se majetkem širokých vrstev. | Rudolf Plajner

Další
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