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Anotace 

 

 Tato práce se zabývá genderovým určením vztahŧ v prostředí českého junáckého hnutí v první 

polovině 20. století. Jedná se o období, které bylo spjato s diskusí o moţnostech ţenské emancipace na 

jedné straně a které na straně druhé bývá někdy označováno za krizy maskulinity. Na tomto 

společenském pozadí se mj. utvářel skauting. Práce rovněţ přihlíţí k faktu, ţe skauting byl v této době 

značně pluralitní, a proto se zaměřuje na srovnání problematiky mezi skauty ze Svazu junákŧ skautŧ 

RČS, socialistickými a katolickými skauty.  

 Zkoumá jejich zacházení se symbolickými dichotomiemi přiřazovaných v české měšťanské 

společnosti muţŧm a ţenám, zejména asociaci muţŧ s kulturou a ţen s přírodou. Volání po návratu k 

přírodě interpretuje jako snahu o určení místa maskulinity ve světě a obnovení dřívější dominantní 

maskulinity. Skautské myšlenky si ale přivlastnily i dívky, které naopak ve skautingu spatřovaly 

moţnost, jak symbolicky i fakticky překročit rámec jim určené privátní sféry.  

 

 Toto sebedefinování je pak konfrontováno s poţadavky na nároky kladené na skauty a skautky 

na jednotlivých výchovných stupních, coţ nám umoţňuje porovnat míru uplatnitelnosti skautské 

ideologie v praxi. Na závěr je pozornost věnována i podobám vizuální reprezentace jednotlivých 

genderŧ. Na pozadí tomto pozadí snad nejlépe vynikne, jaké proměny skauting sliboval a jaké byl 

schopen naplnit.  
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Resumee 

 

 Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Gernderbestimmung der Beziehungen in der Welt der 

tschechischen Pfadfinderbewegung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es handelt sich um  eine 

Zeit, die auf der einen Seite mit einer Diskussion über die Möglichlkeiten der Frauenemanzipazion 

verbunden war und die auf der anderen Seite manchmal als die Krise der Maskulinität bezeichnet 

wird. Vor diesem gesellschaftlichen Hintergrund wurde u.a. Skauting geformt. Die Arbeit 

berücksichtigt auch die Tatsache, dass Skauting in dieser Zeit ziemlich pluralistich war, und darum 

konzentriert sie sich auf den Vergleich dieser Problematik zwischen dem Svaz junákŧ skautŧ RČS 

(Verein der Pfadfinder der Tschechoslowakischen Republik), den sozialistischen und katholischen 

Pfadfindern.  

 Es wird ihre Handhabung der symbolischen, in der tschechischen bürgerlichen Gesellschaft 

den Männern und Frauen zugeordneten Dichotomien untersucht, besonders die Assoziation der 

Männer mit Kultur und Frauen mit Natur. Der Ruf nach einer Rückkehr zur Natur wird als eine 

Bemühung um eine Platzzuweisung der Maskulinität in der Welt und eine Wiederherstellung der 

früher dominierenden Maskulinität interpretiert. Gedanken des Pfadfindertums haben sich auch die  

Mädchen angeeignet, die im Skauting vielmehr die Möglichkeit sahen, um symbolisch und faktisch 

den Rahmen der ihnen zugewiesenen Privatsphere zu überschreiten. 

 Dieses Selbstdefinieren wird dann mit den Forderungen der  Ansprüche, die an die Pfadfinder 

und Pfadfinderinnen an den jeweiligen Erziehungsstufen gestellt werden, konfrontiert, was uns den 

Anwendbarkeitsgrad der Pfadfinderideologie in der Paxis zu vergleichen ermöglicht. Zum Schluss 

wird die Aufmerksamkeit auch den Formen der visuellen Repräsentation der einzelnen Gender 

gerichtet. Vor diesem Hintergrund hebt sich wohl an besten hervor, welche Veränderungen Skauting 

versprach und welche er nicht in der Lage war zu erfüllen. 
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1. Úvod 

Cílem práce je pokusit se postihnout a interpretovat proměny genderových vztahŧ v českém 

skautském hnutí první poloviny 20. století.  

Skauting představoval vedle Sokola nepochybně jedno z nejvlivnějších hnutí, které zejména 

v čase první republiky a po skončení druhé světové války formovalo českou, resp. československou 

mládeţ. Při tom nelze říci, ţe by se těšilo výraznější pozornosti historikŧ. České junácké hnutí 

zapustilo své první kořeny těsně před první světovou válkou: práce je proto vymezena obecněji první 

polovinou 20. století, a nikoliv pouze obdobím tzv. první republiky (1918-1938), na které bude jinak 

směřována pozornost, které jinak samozřejmě stojí ve středu pozornosti. 

 Počátky českého skautingu se datují do konce habsburského mocnářství. Roku 1912 Antonín 

B. Svojsík zaloţil Junácký odbor v rámci Svazu českých spolkŧ a přátel tělesné výchovy v Praze. Ten 

se v červnu 1914 osamostatnil jako spolek Junák-český skaut.
1
 Tentýţ rok se rovněţ pokusila 

spisovatelka Popelka Biliánová vdechnout ţivot dívčímu skautingu, avšak neúspěšně. To se podařilo 

aţ v lednu 1915, kdy byl v rámci spolku ustanoven první dívčí odbor pod vedením Dr. Anny 

Berkovcové.
2
 Podoba skautského hnutí začala být vyjednávána jiţ tehdy, protoţe v Berouně Miloš 

Seifert a Miloš Maixner zaloţili Děti Ţivěny a v Příbrami vzniklo Junácké sdruţení Psohlavci.
3
 Další 

rozvoj hnutí byl zastaven válečnou vřavou, avšak záhy po ukončení války se naplno obnovil. Proto lze 

označit období první republiky za „zlatý věk“
 4

 skautingu v Čechách. V praţském spolkovém katastru
5
 

nalezneme za tu doby registrovaných více jak šedesát rŧzných skautských organizací. Rozlišovaly se 

od sebe na základě své etnicity (např. skauti maďarští, němečtí, ukrajinští), náboţenského přesvědčení 

(skauti ţidovští, ve 30. letech se konstituovala organizace katolická) či politického přesvědčení (Skauti 

D. T. J. stáli při sociální demokracii, Švehlovi junáci při národních socialistech, Skauti Práce a 

Spartakovi skauti sloučivší se v Spartakovy skauty Práce pak podporovali komunistickou stranu).
6
  

V červnu 1919 byl v Praze ustaven Svaz junákŧ – skautŧ RČS (dále jen Svaz), do kterého dále 

vstoupily Děti svobody (tj. spojené Děti Ţivěny s Psohlavci) a Skauti učňovských besídek. Záhy, tj. do 

konce roku, ale ze Svazu vystoupily, takţe zde zbyli pouze skauti a skautky ze Svojsíkova pŧvodního 

                                                           
1
 MILAN SVOBODA, Hledání zaváté stezky, Praha 1994, s. 16. 

2
 KOLEKTIV HISTORICKÉ KOMISE PŘI ÚSTŘEDÍ RADĚ JUNÁKA – SVAZU SKAUTŦ A SKAUTEK 

ČR, Historie skautingu: Cestou k pramenům, Praha 1999, s. 22. 
3
 Tamtéţ, s. 22. 

4
 Blíţe k historii českého skautingu např. BRUNO BŘEČKA, Kronika čs. skautského hnutí, Brno 1999 nebo 

MILAN SVOBODA: Hledání zaváté stezky, Praha 1994. 
5
 Praţské spolky: soupis praţských spolků na základě úředních evidencí z let 1895-1990, (ed.) MAREK 

LAŠŤOVKA, BARBORA LAŠTOVKOVÁ, TOMÁŠ RATAJ, Praha 1998. 
6
 viz poznámka č. 4. 
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spolku.
7
 K nim se později přidali tzv. Skauti Baden-Powellovi, Spojené sbory junákŧ skautŧ i část 

Psohlavcŧ.
8
  

Proti Svazu se roku 1920 sdruţily ostatní organizace do Federace československého junáka. 

Ta v době svého vzniku byla dokonce početnější neţ Svaz. Tvořilo ji pŧvodně sedm organizací: Obec 

čs. skautŧ Baden-Powellových, Děti svobody, Sdruţení čs. skautŧ socialistických, Skauti učňovských 

besídek, Skauti práce, Děti přírody a Setonovi skauti.
9
 Skauting byl zaveden B. Halaburdou, mj. 

zakladatelem Skautŧ učňovských besídek, do dělnických tělocvičných jednot, kde roku 1921 vznikli 

Spartakovi skauti, kteří se o tři léta později sloučili se Skauty práce. Vznikly tak jediná skautská 

organizace postavená na komunistickém ideálu a nesla kompromisní název Spartakovi skauti práce.
10

 

Katolický skauting se počal tvořit v moravském Orlu zkraje 20. let. Na Slovensku spadal pod Sdruţení 

katolické mládeţe, v Čechách se spojil se Svazem a pŧsobil v něm tehdy spolu s maďarskými, 

německými i evangelickými skauty jako autonomní organizace Svazu.
11

 Existence dívčího skautingu 

do oficiálního názvu pronikla roku 1934, kdy byl název Svazu rozšířen na Svaz junákŧ skautŧ a 

skautek. 

Mezi jednotlivými oddíly i proudy byly tedy obrovské rozdíly, coţ nám výrazně znesnadňuje 

hovořit o jednotném homogenním „skautském hnutí“. Jak ideové rozdíly, tak zápasy o hegemonii 

v rámci hnutí nás nutí k větší interpretační obezřetnosti: programová pluralita jednotlivých částí hnutí 

se musela promítnout do celé práce – její struktury i závěrŧ. 

Pojem gender je v této práci chápán ve smyslu, který mu udělily Joan W. Scott
12

 a Sandra 

Harding
13

. Gender podle Scott je konstitutivní element společenských vztahŧ zaloţených na vnímání 

rozdílŧ mezi pohlavími, který zároveň primárním zpŧsobem označuje mocenské vztahy. Spolu s 

Harding lze pak doplnit, ţe se toto označování děje skrze přiřazování metafor rŧzným vnímaným 

dichotomiím, které mají zřídkakdy něco společného s pohlavními rozdíly. To se pak projevuje 

v organizaci společenských vztahŧ, kdy jsou jednotlivé společenské aktivity rozdělovány mezi určité 

skupiny lidí, a to podle příslušnosti k pohlaví, byť kategorie gender se snaţí poukázat na, ţe jde o 

                                                           
7
 KOLEKTIV HISTORICKÉ KOMISE PŘI ÚSTŘEDÍ RADĚ JUNÁKA – SVAZU SKAUTŦ A SKAUTEK 

ČR, Historie skautingu: Cestou k pramenům, Praha 1999, s. 24. 
8
 Tamtéţ, s. 25. 

9
 Tamtéţ, s. 29. 

10
 Tamtéţ, s. 30. 

11
 BRUNO BŘEČKA, Kronika československého skautského hnutí, Brno 1999, s. 144. 

12
 Zde mám na mysli konkrétně její pilířový článek JOAN WALLACH SCOTT, Gender: A Useful Category of 

Historical Analysis, The American Historical Review, 91/1986, s. 1053-1075. Dostupný je téţ ve slovenské 

podobě ve sborníku Histórie ţien: aspekty písania a čítania, (ed.) JANA CVIKOVÁ, JANA JURÁŇOVÁ, 

ĽUBICA KOBOVÁ,Bratislava 2006. V češtině se tomuto článku věnují příspěvky DENISA NEČASOVÁ, 

Dějiny ţen či gender history? Moţnosti, limity, východiska, Dějiny-teorie-kritika, 5/2008, s. 81-102 nebo JANA 

RATAJOVÁ, Gender history jako alternativní koncept dějin, in: Dějiny ţen, aneb, Evropská ţena od středověku 

do poloviny 20. století v zajetí historiografie, (ed.) KATEŘINA ČADKOVÁ, MILENA LENDEROVÁ, JANA 

STRÁNÍKOVÁ, Pradubice 2006, s. 33-40. 
13

 Semináře Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2000-2001, (ed.) MAGDALENA POKORNÁ, Praha 

2002; FILIP BLÁHA, Pozice ţen v tělovýchovném hnutí 19. století, s. 7, diplomová práce na ÚHSD FF UK, 

2003. 

javascript:open_window(%22http://sigma.nkp.cz/F/CCRSCTBQYHCVFB67JNJH518CEJCAJ9XE6557A2I3DC3VKGHD1P-25028?func=service&doc_number=001302661&line_number=0024&service_type=TAG%22);
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formu společensky konstruované individuální identity, která jen neúplně koreluje s „realitou“ či 

vnímáním pohlavních rozdílŧ. 

Ke konceptualizaci tehdejších společenských vztahŧ mezi muţem a ţenou nejlépe poslouţí 

tzv. teorie oddělených sfér
14

, podle níţ došlo se vznikem občanské společnosti k rozdělení veřejné a 

soukromé sféry. Sféra veřejná byla určena muţŧm, coţ jiţ ostatně bylo zakotveno v díle Lockově, 

Rousseauově, Kantově či Hegelově – ti  všichni vyřazovali ţenu z občanské společnosti a tím pádem i 

veřejné sféry.
15

  Za občana mohl být povaţován jen ten, kdo byl ekonomicky samostatný, tj. ten, kdo 

dokázal uţivit sebe a svou rodinu.
16

 Oddělení muţské a ţenské sféry v sobě odráţelo posun 

v primárním určení rodiny, kdy rodina přestala být základní produkční jednotkou a stala se jednotkou 

konzumu.
 17

 Za epicentrum a hlavního nositele této ideologie bývá povaţována měšťanská třída, odkud 

se pak šířila dále, zejména do niţších pater společnosti. V nich koincidovalo přijetí oddělených sfér 

s úpadkem či zánikem domácí výroby a nástupem industriální produkce, při níţ bylo třeba 

specializace. Té se ţenám nedostávalo. Navíc se ţena v továrně nemohla starat o dítě stejně dobře jako 

doma u tkalcovského (či jakéhokoliv jiného) stroje.
18

 Proto se péči o dítě a jeho výchově měla věnovat 

doma, kde bylo jejím úkolem vytvářet zázemí pro manţela-ţivitele rodiny. S kvalitou pracovních sil 

jako rozhodujícím faktorem začal být rovněţ kladen větší dŧraz na kvalitu výchovu, neţ na 

kvantitativní počet dětí.  

Někteří autoři, např. R. Shoemaker
19

 či z českých D. Tinková nebo A. Šimŧnková, pokládají 

toto rozdělení spíše za ideální, v rovině společenské normy neţ v kaţdodenní praxi. Ne zcela jasné je 

totiţ uţ samotné určení toho, co je veřejné a soukromé
20

, navíc ne vţdy praxe odpovídá normě.
21

  

Vzhledem k tomu, ţe skautské příručky fungovaly jako normotvorné prostředky par 

excellence, nevidím tedy nedostatek v tom, budu-li se této teorie drţet ve snaze zkoumat, nakolik je 

genderové uspořádání u skautŧ inovativní a nakolik se rekrutuje z předchozí ideologické základny.  

                                                           
14 EVA KUBÁČOVÁ, Oddělené sféry? Gender v 19. století v Anglii pohledem současné literatury, bakalářská 

práce, FF UK MUNI, 2009, s. 32; dále se této problematice věnuje DANIELA TINKOVÁ, „Oddělené sféry“ – 

tradiční polarita nebo dědictví 19. století?, in. MILAN (ed.), 19. století v nás: modely, instituce a reprezentace, 

které přetrvaly, Brno 2008, s. 458-470. nebo HERTA NAGL-DOCEKAL, Feministická filozofie: výsledky, 

problémy, perspektivy, Praha 2007, 316 s.; MALÍNSKÁ, s. 10-11. 
15

 PAVEL BARŠA, Panství člověka a touha ţeny, Praha 2002, 323 s. 
16

 EVA KUBÁČOVÁ, Oddělené sféry? Gender v 19. století v Anglii pohledem současné literatury, bakalářská 

práce, FF UK MUNI, 2009, s. 14. 
17

 DANIELA TINKOVÁ, „Oddělené sféry“ – tradiční polarita nebo dědictví 19. století?, in. (ed.) MILAN 

ŘEPA, 19. století v nás: modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly, Brno 2008, s. 459. 
18

 Tamtéţ, s. 462. 
19

 EVA KUBÁČOVÁ, Oddělené sféry? Gender v 19. století v Anglii pohledem současné literatury, bakalářská 

práce, FF UK MUNI, 2009, s. 20. 
20

 „…je to přístup k politice, k veřejným úřadům, mínění; tisk, kluby, sousedství, ulice – prostě „svět za dveřmi“? 

DANIELA TINKOVÁ, „Oddělené sféry“ – tradiční polarita nebo dědictví 19. století?, in. (ed.) MILAN ŘEPA, 

19. století v nás: modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly, Brno 2008, s. 462. 
21

 Alena Šimŧnková například poukazuje na to, ţe i přes přijetí romantických představ o lásce, jsou manţelství 

nejčastěji uzavírána účelově a láska je v nich budována a naprosto neodpovídá romantické představě platonické 

lásky na celý ţivot. ALENA ŠIMŦNKOVÁ, Status, odpovědnost a láska: vztahy mezi muţem a ţenou v české 

měšťanské společnosti v 19. století, Český časopis historický 95/1997, s. 99. 
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Hovořím-li o předchozí ideologické základně, mám tím na mysli série dichotomií, které byly 

přiřazovány jednotlivým pohlavím. Zde je výčet těch nejzákladnějších
22

 (na prvním místě je vţdy 

muţský princip, na druhém ţenský):  

 aktivita  X  pasivita 

 svaly   X  nervy 

 veřejné  X soukromé 

 kultura  X příroda 

 rozum  X  cit 

 subjekt  X  objekt 

A takto by se dalo pokračovat ještě dále. Na straně muţŧ stála efektivita, úspěšnost, síla, dominance, 

věda, pragmatika a s nimi spjatá role učitele a prŧvodce ţivotem.
23

 Ţeny si mohly do svého šítu dále 

vetknout obětavost, křehkost, slabost, fantasii, ale také iracionalitu, zbrklost, povrchnost 

nevypočitatelnost a s ní spojenou sexualitu. Ta měla být tvořivě proměněna v mateřský úděl, hlavní 

ţenino poslání, navíc vyzdviţené sílícím národním hnutím, jemuţ ku prospěchu měla vychovávat své 

potomstvo. To dodávalo ţenám auru morální autority, neboť dítě, aby bylo správně vychováno, 

muselo být vystaveno vlivu skutečné morální autority.
24

 Tímto zpŧsobem byla ţena idealizována a tak 

byl podpořen i kult domesticity. Je třeba zdŧraznit, ţe tyto protikladné atributy, které měly organizovat 

sociální prostor, ve svém dŧsledku odkazují k harmonii celku, který měly vzájemně doplňovat.  

 Kaţdopádně, právě popis společnosti i skautingu pomocí, ať uţ vědomého i nevědomého, 

pouţívání těchto dichotomií, konstruoval jednotlivé gendery. 

 

                                                           
22

LUDMILLA  JORDANOVA, Sexual Visions: Images of Gender in Science and Medicine Between the 

Eighteenth and Twentienth Centuries, Milwaukee, s. 59. 
23

 ALENA ŠIMŦNKOVÁ, Status, odpovědnost a láska: vztahy mezi muţem a ţenou v české měšťanské 

společnosti v 19. století, Český časopis historický 95/1997, s. 85-92. 
24

 EVA KUBÁČOVÁ, Oddělené sféry? Gender v 19. století v Anglii pohledem současné literatury, bakalářská 

práce, FF UK MUNI, 2009, s. 8. 
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Pro základní pochopení společenského kontextu nelze navíc opominout, ţe skauting vtrhl na 

pole dějin v době, kdy bylo probírání tzv. ţenské otázky v plném proudu
25

 a ţenám bylo zpřístupněno 

univerzitní vzdělání.
26

 Na druhou stranu doznívající dekadentní vysoce sexualizovaná symbolika
27

 

stavěla ţeny na podřadnější úroveň
28

, k čemuţ byly zároveň mnohdy pouţívány tehdejší vědecké 

názory ovlivněné darwinismem. Jejich mateřský úděl je biologicky determinoval do pozice slabšího.  

O co tedy v práci pŧjde? Pojem perspektivy pouţitý v titulu této práce budiţ chápán jako 

výhled do budoucnosti. Ústřední otázka spočívá tedy v tom, co bylo očekáváno od chlapcŧ a dívek a 

muţŧ i ţen, kdyţ se ztotoţnili se skautskými ideály. Skrývala v sobě novátorská a pokroková rétorika 

skautských organizací moţnosti pro faktickou rekonceptualizaci genderŧ, tj. došlo k proměně funkcí 

pohlaví a atributŧ (tj. výše zmíněných dichotomií) na ně vázaných? Nebo se jednalo o rétoriku, která 

se naopak snaţila podat v novém hávu staré stereotypy? Došlo-li k proměnám, tak k jakým? Neméně 

dŧleţité bude také tázání po tom, nakolik ideály odpovídaly normativním nárokŧm na skautskou praxi, 

tj. jak měl vypadat správný skauta a dokonalá skautka.  

Nejdříve budou stručně představeny prameny. Na otázku odkud přišly skautské ideály, 

přesněji jakými vzory skauti a skautky legitimizovaly své snaţení, která je centrální pro první kapitolu, 

dostaneme odpověď v kapitole následující. Ta se de facto zaměřuje na vytváření totoţnosti, určení 

vlastního místa a poslání skautingu v jednotlivých případech. Třetí kapitola je věnována zkoumání 

nárokŧ kladených v procesu výchovy na skauta a skautku. Jako na negativní folii by zde v konfrontaci 

s předchozí kapitolou mělo vystoupit, nakolik ideální nároky na praktickou výchovu odpovídají 

ideálŧm o skautech a skautkách samých. Čtvrtá a poslední kapitola je zhodnocením toho, nakolik se 

odlišuje reprezentace skautských genderových představ v ilustrativních doplňcích od reprezentací v 

rovině literárního textu. 

 Pilířem tázání jednotícím všechny kapitoly je pátrání po definicích přírody a kultury, jakoţto 

nejvýznamnější symbolické dichotomii maskulinity a feminity určující tvářnost českého skautingu, a 

                                                           
25

 Zejména se řešilo postavení neprovdaných ţen, které se jako staré panny ocitaly mnohdy ve velmi nuzném a 

trpěném postavení. K tomu blíţe PAVLA HORSKÁ, Naše prababičky feministky, Praha 1999 nebo MARIE 

BAHENSKÁ, Pomalu, pozvolna, po špičkách. K chápání a reflexi pojmu emancipace v českých zemích v 19. a 

20. století, in. (ed.) MILAN ŘEPA, 19. století v nás: modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly, Brno 

2008, s. 444-470. 
26

 MARIE BAHENSKÁ, Počátky emancipace v Čechách: dívčí vzdělání a ţenské spolky v Praze v 19. století, 

Praha 2005 s. 132-133.; PAVLA HORSKÁ, Jak se vědecké bádání stalo povoláním přístupným i ţenám, in. 

Bádají ţeny jinak, s. 151-161., JIŘINA MASNEROVÁ, První studentky na praţské technice, in Tamtéţ, s. 181-

188.; HORSKÁ, Pavla, Naše prababičky feministky, Praha 1999, s. 82-84. 
27

 LIBUŠE HECZKOVÁ, Obavy Elišky Krásnohorské, in. (ed.) MILAN VOJÁČEK, Reflexe a sebereflexe ţeny 

v české národní elitě druhé poloviny 19. století, Praha 2007. 

28 MARTINA PACHMANOVÁ, Proměny a tabuizace mateřství v českém moderním umění: Od symbolické 

velké matky ke katastrofě mateřské identity, in. (ed.) PETRA HANÁKOVÁ, LIBUŠE HECZKOVÁ, EVA 

KALIVODOVÁ, V bludném kruhu mateřství: mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity, Praha 2006, 

s. 116-130. Text je dostupný téţ na webové adrese http://www.zenyvumeni.cz/index.php?id=42.  

 

http://www.zenyvumeni.cz/index.php?id=42
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jejich vzájemného vztahu, který je rovněţ odrazem představ o ideálním genderovém uspořádání 

(moţná ţe nejen) skautské společnosti. 
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2. Rozbor pramenů 

  

 Jak vypadala produkce skautské preskriptivní literatury ve stanoveném období? Nejčastěji na 

trh putovaly příručky, instrukce či jiné texty se skautskou tématikou z dílny Svazu. Mezi léty 1912 a 

1940 jich vyšlo celkem 34, některé i ve dvou vydáních. Po přičtení dalších šesti příruček vydaných 

v krátkém rozmezí pěti let 1936 - 1940 autonomní organizací katolických skautŧ jejich počet stoupne 

na celých 40.  

 Oproti tomu v rozmezí let 1913 aţ 1937 spatřilo světlo světa 18 titulŧ z produkce levicově 

orientovaných skautských organizací.  

 Do vzorku příruček muselo být zahrnuto pilířové dílo českého skautingu Základy junáctví 

(1912), které je v následující době citováno, odmítáno či slouţí jako inspirace (leč mnohdy 

nepřiznaná). Nejistou pozici ve skautském kánonu se vyznačuje kníţka O dívčím skautingu Popelky 

Biliánové z roku 1914. I přes její faktický neúspěch při zakládání dívčího skautingu však mŧţe 

poslouţit dobře v tom smyslu, ţe ukáţe na moţnosti tvarování a uzpŧsobování skautských myšlenek 

rŧzným světonázorovým představám. 

 Z příruček socialisticky orientovaného skautingu jsem zvolil Příručku skautů Dělnických 

tělovýchovných jednot (dále jen Příručka D. T. J.) Bohumíra Halaburdy z roku 1921, K Jadranu. 

Dojmy, práce a zkušenosti výpravy skautů-socialistů na Bašku (dále jen K Jadranu) z pera Jaroslava 

Petrboka z roku 1922 a Organisačního rádce Spartakových skautů práce (dále jen Organisační rádce 

SSP) autora Viléma Muchy, která byla vydána roku 1928. Jak je patrno, výběr se neomezuje na 

příručky jedné organizace, ale snaţil se postihnout texty vzešlé z rŧzných levicově zaměřených 

organizací, coţ by mohlo pomoci určit, zda-li lze o socialistických skautech uvaţovat spíše jako o 

relativně jednotném myšlenkovém proudu, který se rozštěpil v dŧsledku osobních soubojŧ o 

hegemonii, nebo jedná-li se o diferencované myšlenkové koncepty, jeţ se nikdy nemohly na 

organizační rovině protnout. 

 Ze svazové produkce nebylo moţno opominout jedinou příručku určenou pro dívky nazvanou 

jednoduše Příručka dívčího skautingu (1922). Jejími autorky jsou Bronislava Herbenová, manţelka 

spisovatele a politika Jana Herbena, a Emílie Milčicová, první náčelní dívčího odboru. Téhoţ roku 

byla vydána příručka rovněţ Organisace, kterou svým jménem zaštítil A. B. Svojsík. Druhého vydání, 

které jsem měl k dispozici, se dočkala roku 1930. 

 Dále jsem pak do výběru zahrnul i příručku Jaroslava Nováka Radosti a taje skautingu. Díl I. 

Pro skauty-nováčky (dále jen Radosti a taje skautingu) z roku 1937 určenou, jak název sám napovídá, 

chlapcŧm nejmladší věkové kategorie zvaným vlčata. Jednak pro její zaměření na chlapce z nejmladší 
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věkové kategorie, u nichţ lze předpokládat méně nuancovanější výklad neţ v příručkách pro starší, ale 

i kvŧli tomu, ţe pochází aţ z konce sledovaného období, tudíţ mŧţeme předpokládat, ţe došlo-li 

v prŧběhu času k proměnám skautské výchovy, zde by mohly být dobře identifikovatelné. 

 Pod všemi příručkami a instrukcemi katolické provenience je podepsán jako autor Jan O. 

Martinovský, z jehoţ tvorby jsem si vybral příručku Katolický skaut (1937), v které se nejvíce ze 

svých děl věnuje skautské výchově. 

 Nyní, kdyţ známe jednotlivé prameny, je třeba zdŧraznit, ţe bez jemnější diferenciace mezi 

nimi se neobejdeme.  Rozlišil jsem mezi nimi dva základní typy, přičemţ distinktivním znakem je 

zpŧsob výstavby textu.  

 První typ tvoří „opravdová“ příručka zaloţená na principu dedukce, tj. takový text, který se 

systematicky věnuje v obecné rovině jednotlivým oblastem vědění, jeţ je autorem či autory 

povaţováno za relevantní a podstatné pro cílovou skupinu čtenářŧ, tedy zejména mládeţ, ale 

z čtenářského okruhu samozřejmě nelze vyloučit ani rodiče či zájemce o skauting z řad učitelŧ atp. Je 

pro ni charakteristické, ţe se z velké části skládá z praktických návodŧ a vysvětlení, podává informace 

o organizačních a praktických záleţitostech, ale rovněţ obsahuje statě pojednávající o ideálech, kde 

jsou srozumitelně vysvětleny. Do této skupiny náleţí většina mnou rozebíraných textŧ Základy 

junáctví, Příručka skautů DTJ, Katolický skaut, Stručné dějiny skautingu a Radosti a taje skautingu. 

Jakési monotematické výřezy z příruček tohoto „všeobjímajícího“ typu pak představují texty zaměřené 

výhradně na organizační záleţitosti, jimiţ jsou Organisační rádce Spartakových skautů práce a 

Organisace.  

 Vedle nich pak nalezneme texty, jejichţ jádrem je vyprávění o skautské činnosti, jíţ se autor 

obvykle sám účastnil. Skautské ideály a hodnoty jsou zde vkládány do popisu prŧběhu putování či 

tábora, pro nějţ je příznačná jistá dramatická linka vedoucí čtenáře skrze radosti i strasti skautského 

ţivota, čímţ dle mého názoru mohly mít větší potenciál stát se lákavějšími pro čtenáře, neb ani jejich 

rozsah nebyl tak veliký jako u většiny „klasických“ příruček. Z mých pramenŧ do této kategorie patří 

příručky O dívčím skautingu a K Jadranu.  

 Další typologie jsem vytvořil na základě kategorie „předpokládaného čtenáře“. Příručky samy 

v sobě obvykle nesou informaci, komu jsou určeny, proto lze jasně rozlišit: 

a) příručky pro chlapce: Základy junáctví, Příručka skatů D. T. J. a Radosti a taje skautingu. 

b) příručky pro dívky: O dívčím skautingu a Příručka dívčího skautingu. 

c) příručky určené všem bez rozdílu: K Jadranu, Organisační rádce SSP, Organisace a Stručné dějiny 

skautingu.  
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 Nezařaditelnou zŧstává Katolický skauting, který v rozdělování skautŧ podle věku u kaţdého 

stupně zmiňuje existenci jeho dívčího ekvivalentu, ale v zápětí, kdyţ je pojednáváno o 

charakteristikách jednotlivých věkových stupňŧ, nejsou dívky vŧbec zmíněny.  

 Na druhou stranu má toto rozlišení spíše pomocný charakter, neboť skautské příručky na sebe 

někdy vzájemně odkazují.  

 Rád bych zde ještě upozornil na jeden fenomén, který se nejvíce týkal příruček zakládajících 

jistou normu obsahu a zpŧsobu psaní příruček, a to na kolektivní autorství. Pro Základy junáctví, tedy 

první příručku vydanou pro skauty-chlapce, i pro Příručku dívčího skautingu, tedy první příručku 

určenou skautkám, je to typické. Zároveň tento fakt zvyšuje jejich dŧvěryhodnost i z našeho dnešního 

pohledu, neboť poukazují na existenci obecnějších konsensuálních představ o smyslu a povaze 

skautingu. 

 Na obsahu Základů junáctví se vedle A. B. Svojsíka, jenţ je obvykle uváděn jako jediný autor, 

podílelo 30 dalších přispěvatelŧ. Do jednoho se jednalo o muţe. Je moţno vysledovat, ţe se 

rekrutovali (či byli rekrutováni) převáţně ze dvou společenských okruhŧ. V prvním z nich nalezneme 

osoby spjaté s oblastí školství a vzdělávání, tj. školního radu Bohumila Baušeho; univerzitní profesory 

Františka Čádu, Františka Drtinu, Josefa Thomayera a Karla Weignera; (středoškolské) profesory 

Jiřího Gutha, V. Sokola a Karla Velemínského; odborné učitele Petra Dejmka, Jana Nováka a Václava 

Rohlenu; školního radu Em. Faita; asistenta univerzitního fyziologického ústavu Ot. Faustku a 

zemského inspektora tělocviku Josefa Klenku.  

 Do druhého jsem pak zařadil osoby veřejně činné, mezi nimiţ nalezneme spisovatele, politiky, 

příslušníky inteligence a svobodných povolání. Lidi, o nichţ se domnívám, ţe jejich jména byla 

v tehdejším veřejném prostoru, zejména praţském, více či méně známá. Jsou jimi redaktoři Josef 

Holeček, Fr. S. Procházka a František V. Krejčí, zemští a říšští poslanci Václav Klofáč a Karel 

Kramář, šéf opery Národního divadla a hudební skladatel Karel Kovařovic, ředitel Zemské banky 

království českého v. v. (tj. ve výsluţbě) Jan Lošťák, katecheta a cestovatel Alois Svojsík, advokát 

František Svojsík, majitel sanatoria Jan Šimsa, vrchní oficiál Karel Vaníček a architekt Zdeněk Wirth. 

 Na pomezí obou skupin pak stojí spisovatelé Alois Jirásek a Karel Václav Rais, první z nich je 

uveden pod titulem vládního rady a druhý jako ředitel škol. Spolu s nimi je mezi oběma skupinami 

rozkročen i profesor konservatoře a hudební skladatel Karel Hoffmeister.  

 Pečlivé uvádění povolání a titulŧ jednotlivých autorŧ (vţdyť takřka polovina přispěvatelŧ, 

čtrnáct, jich má uveden před jménem titul doktora) svědčí pouze o snaze legitimizovat novou 

výchovnou organizaci skrze dobrozdání a příspěvky od renomovaných autorŧ. Na druhou stranu je zde 

prostor i pro příspěvky od „obyčejných“ učitelŧ, čímţ je demonstrována i sociální otevřenost a ochota 

naslouchat hlasŧm majícím zkušenost s praktickým a kaţdodenním chodem školství.  
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 Na tvorbě Příručky dívčího skautingu se podílelo autorŧ „pouze“ šestnáct. Šest z nich mělo 

doktorský titul, polovinu z nich tvořily ţeny. Sedm jich z celkového mnoţství bylo muţského pohlaví. 

Jedná se o jedinou příručku, u níţ je prokázáno, ţe se na jejím vzniku podíleli muţi a ţeny zároveň. 

Nabízí se zde moţnost srovnání toho, lze-li určit okruhy témat, k nimţ se vyjadřovali spíše ţeny či 

muţi, tj. co bylo chápáno spíše jako muţská či ţenská záleţitost. 

 Nelze ovšem říci, ţe by některé kapitoly byly napsány výlučně pod patronátem ţen a jiné 

mŧţu. Největší podíl muţských autorŧ je v oddíle „Junačka v přírodě“
29

 tvořícím více jak čtvrtinu 

knihy, kde deset podkapitol pochází z pera muţŧ, zbylé tři napsaly ţeny. Nejpilněji se projevoval dr. 

Otakar Matoušek, jenţ skautkám osvětloval, co je to příroda, k čemu jsou dobré základy hvězdářství a 

znalost rostlinné říše, poradil jim, kde najít více o nerostech, jak rozeznat jedlé a jedovaté houbu a na 

více jak dvaceti stranách, coţ ji činní nejrozsáhlejší podkapitolou tohoto oddílu, jim odvyprávěl 

historii geologického utváření planety Země. Pozorování zvěře i počasí byly tématy pro Gastona 

Gutha a praktická botanika zase pro doktora Procházku. Emilie Milčicová věnovala své pojednání 

signalizování, Boţena Zárubová orientaci a dr. Anna Berkovcová práci v zahradě. 

 Jak vidno, jsou to převáţně muţi, kdo osvětlují, co je to příroda. Činí tak ale z hlediska, které 

bych označil jako praktické, tj. nezaobírají se významem a smyslem přírody pro ţivot člověka a 

společnosti vŧbec, ale jejím exaktním vědeckým výkladem. Závaţnější rozdíl ovšem jiţ ale 

nezaznamenávám v částech věnovaných pohybu v přírodě a v nakládání s ní. Největší reziduum dělby 

rolí a s nimi spjatých prostorŧ proto spatřuji v ţenském autorství podkapitoly pojednávající o zahradní 

práci, která svou délkou takřka dvacet stran je druhou nejrozsáhlejší podkapitolou oddílu a v níţ jsou 

dŧkladně rozebrány zahradní práce zvlášť pro kaţdý měsíc a dokonce i podle typu zahrady, tj. pro 

zelinářskou zahradu, ovocný sad a zahradu okrasnou.  

 V ostatních oddílech je jiţ rozvrţení příspěvkŧ vyváţenější, ba řekněme v ţenských rukou. 

Výklad „významu skautské výchovy pro ţivot ţenin“
30

 si vzala na starost Bronislava Herbenová, vývoj 

českého skautingu shrnula Emílie Milčicová, o skautských druţinách pojednal Jan Novák a o 

skautingu a tělesné výchově A. B. Svojsík. Ovšem k tělocviku a denním cvikŧm se vyjádřily v oddíle 

Táboření rovněţ Helena Vojáčková a Emilie Milčicová, která se zároveň ujala i samotného popisu 

táboření. Oddíl věnovaný „domácímu hospodářství skautčinu“ měly celý pod palcem ţeny, s výjimkou 

stati o domácím účetnictví. V tématech domácnosti, táborové kuchyně, oděvu, správného chování ve 

společnosti a práce v klubovnách si skautky poradí sami, ale v tématu hraničícím s muţským světem, 

se světem, kde tato činnost platí jako zaměstnání muţe, je třeba i jeho autority. Ostatně, je zřejmé, ţe 

převáţné autorství ţen v tomto oddíle koresponduje s představou ţeny jako tvora domácího, jemuţ je 

určena péče o rodinnou harmonii.  

                                                           
29

 BRONISLAVA HERBENOVÁ, EMILIE MILČICOVÁ, Příručka dívčího skautingu, Praha 1922, s. 97. 
30

 BRONISLAVA HERBENOVÁ, EMILIE MILČICOVÁ, Příručka dívčího skautingu, Praha 1922, s. 5. 
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 V následujícím oddíle zabývajícím se zdravotnictvím nalezneme článek poskládaný z knihy 

dr. Quido Manna o hygieně dítěte, ale rovněţ „zdravotní slovníček“ doktorky Anny Bayerové, první 

české lékařky. Jak vidno, i zde naráţíme na asociaci ţeny s pečováním, a to zejména o děti, které se 

měly stát naplněním jejího mateřského údělu. Poměr autorŧ příspěvkŧ je jeden ku jednomu, ale 

zŧstává otázkou, byla-li autorita doktorky Bayerové a její ţivotní peripetie skautkám předkládány jako 

vzor společenského chování. V samotné příručce o něm není ani zmínka. Pokud jde o rozsah vědění, 

tak u dívek je nutno podtrhnout míru znalostí péče o dítě, v ostatním se nijak zásadně neodlišoval 

např. od znalostí kladených na junáky v Základech junáctví. 

 Stručně řečeno, pokud budeme danou situaci vzniku dívčí příručky chápat tak, ţe skautky 

povolaly do sluţeb autory v těch oborech, kde nebylo nikoho z jejich řad, kdo by to stejně 

kompetentně zvládl, pak tyto mezery objevíme zejména ve znalostech o přírodě. Historii a smysl 

skautingu stejně jako jeho praktickou náplň (signalizování, orientace) drţí jiţ ale pevně v rukou 

ţenské autorky. Těm také náleţí kapitoly věnované domácímu hospodářství a zdravotnictví. Rozdělení 

autorství příspěvkŧ staví na tradičním rozdělení sfér, ale je nutno podotknout, ţe ţeny-skautky 

pronikají i do dříve nepřístupných oblastí a co víc, mohou je samy vykládat, coţ de facto otevírá cestu 

k moţnosti je i přetvářet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

3. Skautské vzory 

 Snaha najít či vytvořit vzory v dobách dávno minulých i nedávných je nezanedbatelnou 

součástí vytváření identity skautingu. Vytvářením genetické linie předchŧdcŧ a apoštolŧ skautské 

myšlenky jsou do hry vtahována velká a všeobecně známá jména, která jakoby ji posvěcovala. Vzory 

ve své podstatě slouţí jako volná inspirace. Přihlášení se k nim není kritickým přihlášením se 

k promyšleným konceptŧm, nýbrţ spíše k jednotlivostem. Právě proto, vztáhnou-li se rŧzné příručky 

k rozdílným výrokŧm, se interpretace společných vzorŧ mŧţe v dŧsledku velice odlišovat.  

 Vývoj skautské myšlenky mě bude zajímat v souvislosti se třemi tématy: 1) s konkrétními 

historickými postavami, nejčastěji mysliteli vydávanými za předchŧdce skautingu; 2) s obecnými 

historickými vzory, procesy, myšlenkovými proudy; 3) s představiteli zahraničního či domácího 

skautingu. 

 

3.1.  Historické postavy 

 Mezi mysliteli, k nimţ se vztahuje skautské sebechápání, nalezneme nejčastěji osoby spjaté 

s výchovou. V Základech junáctví je vyzdviţena trojice „otcŧ zakladatelŧ“ skládající se z Rabelaise, 

Komenského a Rousseaua. Rabelais je zde vykládán jako zakladatel „přirozené výchovy“ probíhající 

„v přírodě, pro přírodu a ve shodě s přírodou“
31

 a zdŧrazňující rovnoměrný vývoj duše a těla. 

Komenského učení ve Svojsíkově výkladu potvrzuje potřebu návratu k přírodě. Zároveň slouţí jako 

vzor, norma pro rozumného vychovatele
32

. To nasvědčuje tomu, ţe se nejedná o spontánní, nýbrţ o 

promyšlený a zdŧvodněny krok.  Ovšem s tím, jak se následující výklad přesunul k Rousseauovu 

Emilovi, dochází k posunu v interpretaci tak, ţe „člověk není bytost jen rozumová, jak osvícenské 

století 18. jednostranně tomu věřilo, ţe základ bytosti naší duševní jsou cit a vůle…“
33

. Dominance 

přírody není tedy jen zdŧvodněna rozumem, ale intensivně pociťována a chtěna.   

 Dále se Svojsík hlásí i k dalším postavám činným v oblasti výchovy a vychovatelství, mezi 

nimiţ najdeme Pestalozziho, Herbarta, Locka, Carlyla, Ruskina, Spencera či Ellen Keyovou. 

Všeslovanská nota je cítit z příkladu „černohorského junáka“ Marko Miljanova. Josef Holeček jej 

vykreslil jako  bojovníka proti turecké nadvládě a spisovatele, do jeho úst vloţil  premisu, ţe „mír, 

zvláště trvá-li dlouho, muţe rozněţňuje a probouzí v nich vlastnosti babské. Činí je sobeckými, 

zištnými, závistivými, úskočnými, kdeţto válka očišťuje duše muţů jako oheň zlato a zaštěpuje do ní 

pravé přátelství a bratrství, pohrdání bohatstvím, přítomnost, upřímnost, rozšafnost. Avšak dlouhý mír 

i na tělo záhubně účinkuje. Tělo vyhledává stále většího pohodlí, samo s sebou se mazlí, chce míti 

měkkou ruku, hladkou tvář a nádherný šat; prahne po vlaţných lázních a vonných pomádách, po 

                                                           
31
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vybraných pokrmech a nápojích i smyslných rozkošech, všecko, jak si v tom baby libují. Naproti tomu 

válka tělo tuţí, choroby jeho léčí a zdravím zásobuje.…“
34

 Nejen nebojující, zbabělý muţ, ale prostě 

jakýkoli muţ, jemuţ není dopřáno sebe nacházet a utvrzovat v boji, ne-muţ, na sebe nabaluje 

negativní přívlastky „sobecký, zištný, úskočný“, které označeny jako „babské“ vytvářejí negativní 

obraz feminity. Ovšem je-li muţ muţem, bojuje-li, tak jako Miljanov, kterému „ţena nebyla „s 

odpuštěním ţenou“, ani „bohyní“, nýbrţ druţkou ţivota a účastnicí všeho jeho činění, jiţ kochal vší 

mohutnou vřelostí svého citu. Láska jeho byla opravdová, hluboká, čirá, poctivá, něţná, ne však 

mazlivá, vzdychavá, malicherná, vypočítavá.“
35

, svět je ustanoven zpět ve své rovnováze, a on ji mŧţe 

milovat. Je dŧleţité si všimnout, ţe i atributy samotné lásky jsou extrapolovány na „ty správné“ – 

opravdovost, hloubka, čirost, poctivost – tj. muţské a „ty špatné“ – mazlivost, vzdychání, 

malichernost a vypočítavost – tj. ţenské, které se ideálně doplňují s těmi výše zmíněnými.  

 Ovšem ne všechny vzory byly spojeny s tak radikálně militaristickým tónem. Jako 

kontrapunkt k Miljanovi je vzápětí představen pacifismus Lva N. Tolstého.  

 O dívčím skautingu představuje pravý opak ke smršti ze Základů junáctví, protoţe neobsahuje 

ani jeden takový vzor. Je tomu tak nejspíše proto, ţe nebyl ţádný takový potřeba, resp. bylo těţké mu 

dát konkrétní podobu. Kde totiţ najít velkou ţenu historie, která by mohla být vzorem svou starostí a 

pečováním o domácnost?  

 V Příručce dívčího skautingu stojí na prvním místě vzor J. A. Komenského. Je povaţován za 

strŧjce vědomé výchovy vědecké, která „mimoděk zatlačila do pozadí matku“ vychovávající děti 

tradičním zpŧsobem, neboť „(výchova, doplněno J. M.) vyrůstala sice ze zkušenosti, ale dopouštěla se 

jistě, zvláště ve středověku, četných chyb proti přirozenosti lidské.“
36

 Muţ tedy počal vládnout ve 

škole a „opanoval ţivot veřejný“, zatím co ţena zŧstala v domácnosti a „“ve shromáţdění mlčela““.
37

 

Vidíme tedy, ţe postava Komenského je zde interpretována značně odlišně, ba opačně, od Základů 

junáctví, kde je ztělesněním návratu k přírodě. To ovšem nebrání tomu, aby byl v obou případech 

povaţován za vzor. V případě dívčího skautingu musel být ovšem překonán, či snad lépe řečeno 

povýšen, příchodem moderní doby, která vedle občanského a politického zrovnoprávnění s sebou 

přinesla rovněţ i moţnost „vědecky vzdělat a vychovat“
38

ţenu, tj. učinit ji schopnou zmocnit se opět 

výchovy. Dalším vzorem je pak Rousseau, k jehoţ Emilovi je odkazováno bez dalšího výkladu. 

Z ústřední trojice ze Základů junáctví schází tedy pouze Rabelais. De facto se jedná o vlastní výklad 

vzniku oddělených sfér. Ţena ztratila nárok na kvalitní zvládnutí výchovy potomkŧ, neboť jí nebylo 

dopřáno vzdělávat se v tomto oboru stejně jako muţŧm. Jak vidno, skautky reflektovaly rozdělní sfér, 

resp. muţŧm byl přiznán opanování sféry veřejné, ale i výchovy, v dnešní teorii neodmyslitelně spjaté 
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s domesticitou ţeny. Nyní, o získání moţnosti odborného ţenského vzdělávání se, byla situace 

konečně napravena.  

 S celou trojicí „apoštolŧ skautingu“ se v takřka v nezměněné podobě setkáme v Příručce 

skautů D. T. J., ovšem bez sebemenšího vysvětlení. Zato výklad skautských zákonŧ je doprovázen 

názornými příklady, mezi nimiţ lze nalézt Karla Havlíčka Borovského jako příkladu zákona cti, Karla 

Marxe jako ztělesnění zákona věrnosti, neboť pro lásku a věrnost své ideji zvolil emigraci, či 

paříţskou komunu jako ideál bratrství. Pro mé zkoumání je ale podstatnější, ţe k zákonu uţitečnosti je 

přiřazen příklad dcery hlídače majáku, která zachránila tonoucí v bouři, a zákon o poslušnosti je 

demonstrován na příkladu potápějící se lodě, na níţ muţi dali spořádaně přednost ţenám a dětem při 

evakuaci. Zákon zdvořilosti je vyloţen na příkladu třináctiletého skauta, který vynadal hrubiánovi, 

který ze stupátka tramvaje srazil dělnickou ţenu. Jak vidno, potkávají se tu představa o slabosti ţen, 

kterým je třeba pomáhat a chránit, s apelem na pomoc bliţnímu svému. Je-li skaut či skautka přítomen 

krizové situaci, je třeba zasáhnout. Dŧleţitost okamţité reakce je ceněna nejvýše a měla by být 

společný všem lidem bez ohledu na pohlaví. Ovšem takové situace jsou denním chlebem málokoho, 

proto není radno pouštět ze zřetele ani respektování pravidel slušného chování, kde společenskou 

normou zŧstává úcta a ochrana ţen. 

 Naprosto odlišný legitimizační arzenál představuje Jaroslav Petrbok v příručce K Jadranu. Své 

pojetí skautingu zakládá na kritice bezmyšlenkovitého masového podřizování se pochybným 

autoritám. Vŧdce nemá být ve funkci, ale má funkci plnit, tj. je vybrán kvŧli svým schopnostem 

prospěšným celku, nikoliv kvŧli schopnosti mnoţit svŧj kulturně-symbolický kapitál vládnout jím. 

Svou kritikou davové společnosti jsou mu za vzory Nietzsche a Le Bon. Jím vyzvedávané vzory jsou 

všeplatné a všelidské, protoţe skauta utváří schopnost kriticky promýšlet společnost a ta není omezena 

ani biologicky ani genderově.  

 Příručka Radosti a taje skautingu zŧstala prosta jakékoliv konkrétního historického vzoru. 

Jediným letmo zmíněným konkrétním vzorem je literární postava Robinsona Crusoa, která byla vlčeti 

bliţší neţ výše uvedené vzory skautské.  

 

3.2.  Obecné vzory 

 Ne všechny inspirace skautingu lze přiradit ke jménu jedné osoby. Některé se vztahují 

k obecným hodnotovým kodexŧm, myšlenkovým proudŧm či historickým jevŧm a procesŧm. 

 V Základech junáctví je objevíme v dŧrazu kladeném na rytířství. Jeho etický kodex, 

vyjádřený maximou „být štědrý, nezištný, obětavý, dobrý, úsluţný k ţenám, poslušný, zmuţilý“
39

, je de 
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facto esencí maskulinity nesoucí v sobě zároveň předpoklad jakési galantní dominance nad ţenami
40

 

Skaut-rytíř měl ctít v ţeně zejména matku, která je svou péčí a obětavostí pro potomky nenahraditelná. 

Ţena byla „druţkou muţovou ve všech strastech a slastech tohoto ţivota, … pomocnicí, ochránkyní 

apod.“
41

 Pokud bychom očekávali, ţe rytířství bude asociováno s kurtoázní láskou, platonickým 

obdivem a souboji o srdce dámy, pletli bychom se. Ţeně je dáno proţívat s muţem jeho vrcholy i 

pády, tj. být mu z kaţdých okolností oporou, coţ je jinak vyjádřená variace na motiv „angel in the 

house“. 

 Ideál rytířství naplňuje taktéţ podkapitolu „Junáctví v české historii“
42

, kde je pozornost 

upřena zejména na činy a dobrodruţství českých králŧ a šlechticŧ. Chlapci si mají taktéţ vzít příklad i 

z „výkvětu japonských muţŧ“
43

, samurajŧ, tamějších rytířŧ, kteří na jedné straně doplňují ideál muţe o 

znalost umění, zejména literatury a hudby
44

 i schopnost otevřeně vyjadřovat své city
45

, na straně druhé 

pravděpodobně vyjadřují univerzalitu rytířských vlastností. 

 Popelka Biliánová ve své příručce čerpá ze zkušenosti učiněných během dvou táborŧ, které 

uspořádala a vedla. Tyto poznatky jsou jí jediným vzorem
46

, ke kterému se odvolává a jímţ se zároveň 

vymezuje vŧči Svojsíkovu skautingu pro chlapce, neboť podle jejího přesvědčení se výchovné cíle 

dívčího skauting jiţ ze své podstaty liší od skautingu chlapeckého. Samotný skauting je ovšem pro ni 

jakýmsi metafyzickým principem shrnující „vzácné občanské ctnosti“
47

, který je nedílnou součástí 

českého národního charakteru, nacházejícím své vtělení v Janu Husovi, Ţiţkovi, Komenském, ale i 

v Chodech či v Sokolstvu.
48

 Dŧleţité je ale to, ţe tyto občanské ctnosti, pŧvodně spojené s maskulinní 

veřejnou sférou, jsou odhaleny jako invariant českého národní povahy, tedy společné všem jeho 

příslušníkŧm. Avšak jak jiţ bylo zmíněno, „občanskou ctností“ ţen v českém národním hnutí bylo 

vychovávat nové vlastence. Spojení skautingu a národní charakterologie tedy nepřineslo překročení 

dosavadního horizontu, ale jeho reprodukci.  

 

3.3.  Představitelé skautingu 

 Vyjma příruček O dívčím skautingu a K Jadranu, které se cítí být dostatečně autonomní, tedy 

neartikulují ţádný vztah inspirace či následnictví, se všechny příručky společně hlásí k odkazu Ernesta 

T. Setona a lorda Baden-Powella. Rovněţ se všechny shodnou v jejich vzájemném poměru, kdy je 
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Seton duchovním zakladatelem, z něhoţ české prostředí čerpá inspiraci ve vztahu k přírodě. Dŧraz na 

občanský princip, kázeň a uţitečnost je pak přisuzován Baden-Powellově verzi.  

Příručky určené skautŧm se obvykle neobejdou bez legendy o Mafekingu, kdy poprvé Baden-Powell 

připadl na myšlenku pouţít během obrany městečka Mafeking během druhé búrské války chlapcŧ po 

vzoru domorodých nepřátel, tj. vyuţít je jako zvědy a posly. Bitva byla nakonec vyhrána, ale on si 

uvědomil, jak moc toho anglickým chlapcŧm schází, aby byli v přírodě tak obratní a samozřejmí jako 

búrští chlapci. To se mělo stát popudem pro jeho budoucí angaţmá ve výchově mládeţe.  

 Nejzajímavěji se v tomto směru jeví Příručka dívčího skautingu, do níţ byl přejat článek 

z časopisu Junák
49

 o amerických „Dívkách táborového ohně“.
50

 Tato organizace vznikla pod 

Setonovým vlivem  ve Spojených státech amerických.
 51

 Ovšem ani zde stejně jako kdekoliv jinde 

nebylo moţno ustavit dívčí skauting zcela podle vzoru chlapeckého. Aby dívky mohly být vŧbec pro 

věc skautskou zlákány, bylo „jim třeba větší dávky romantismu“.
52

 Coţ lze dle mého soudu vyjádřit 

jinými slovy tak, ţe dívky jsou více ukotveny ve sféře praktičnosti a proto je jim třeba dodat větší 

dávku romantiky neţ chlapcŧm, kterým stačí pro přechod do skautského ţivota romantiky méně. Tak 

dojdou ve skautském ţivotě vysvobození „z těsných pout domova, školy nebo úřadovny, aspoň na 

čas…“, coţ pomŧţe budování lepších dívčích charakterŧ. Vzápětí se ale čtenář dozví, jaké nároky 

měla dívka táborového ohně splňovat, chtěla-li postoupit v hierarchii výše. Prostřední stupeň byl zván 

sběratelka dřeva, na  nejvyšším, tj. třetím stupni stály tzv. roţţehačky ohně, jeţ musely pro zisk tohoto 

postavení zvládnout „vyspraviti rozedranou sukni, vyšíti monogram, vésti účetnictví příjmů a vydání 

na táboře po celý měsíc, zdrţeti se cukrovinek a zmrzliny nejméně po čtyři týdny, … znáti hlavní 

příčiny úmrtnosti kojenců v létě a způsoby, jakými se dá úmrtnost omeziti, jest jí vylíčiti ţivot některé 

slavné ţeny v městě nebo ve státě apod.“
53

 Jedná se převáţně o úkoly spjaté s vedením domácnosti, 

mateřstvím a silnou vŧlí potřebnou k překonávání sama sebe a utuţující charakter. Dále v textu je 

tendence vychovat z dívky poctivou hospodyňku explicitně potvrzena: „První a nejčestnější místo 

v organisaci této jest vykázáno domácím pracem; jest třeba, aby dívky činnost tu si zamilovaly; pak 

tyto povinnosti budou konati s radostí. Vţdyť ve všech dobách cit pro domácnost byl doménou ţen, ba, 

základem celého ţenství. Vzdá-li se čest práci, děvčata naučí se shledávati i prosté a všední úkony 

domácí krásnými a důleţitými.“ 
54

 I vztah dívek ke sportu je determinován ohledem na společenskou 

praxi, proto „dostane dívka odměnu, ujde-li v desíti dnech čtyřicet mil chůzí do kanceláře neb do školy 

a zpět; za hodinu běhu odměny by nedostala.“
55

 Na druhou stranu se zde s dívkou počítá i jako 

s osobou zařazenou do pracovního procesu, neboť „děvče odměněno je za obchodní činnost hlavně 

                                                           
49

 Identifikovat pŧvodní článek se bohuţel nezdařilo, ale jisté je, ţe za jeho převzetí do knihy nesou nejspíše 

odpovědnost samy autorky. 
50

 BRONISLAVA HERBENOVÁ, EMILÍE MILČICOVÁ, Příručka dívčího skautingu, Praha 1922, 24 – 28. 
51

 BRONISLAVA HERBENOVÁ, EMILÍE MILČICOVÁ, Příručka dívčího skautingu, Praha 1922, 9. 
52

 BRONISLAVA HERBENOVÁ, EMILÍE MILČICOVÁ, Příručka dívčího skautingu, Praha 1922, 24. 
53

 BRONISLAVA HERBENOVÁ, EMILÍE MILČICOVÁ, Příručka dívčího skautingu, Praha 1922, 26. 
54

 BRONISLAVA HERBENOVÁ, EMILÍE MILČICOVÁ, Příručka dívčího skautingu, Praha 1922, 26. 
55

 BRONISLAVA HERBENOVÁ, EMILÍE MILČICOVÁ, Příručka dívčího skautingu, Praha 1922, 27. 
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tehdy, dovede-li ze své denní práce v kanceláři, v továrně odstraniti to, co jí činí duchamornou 

otročinou.“
56

 Navíc „bývá pochválena, dovede-li mimo své obvyklé zaměstnání vyzískati částku peněz 

sbíráním hub, pěstěním kuřat, získáním odběratelů pro některý časopis apod.“
57

 

 Chtělo by se říci, ţe v tuto chvíli je zřejmé, proč bylo dívkám třeba více romantismu, aby se 

zapojili do této výchovy, která jim slibuje jak starost o domácnost, tak zaměstnání, místo 

dobrodruţství a výletŧ do divoké přírody pochody do práce, kde mŧţe zaţít dobrodruţství 

odbourávání napínavé „duchamorné otročiny“ v továrně či v kanceláři. Na druhou stranu nelze 

přehlédnout ani emancipační potenciál spojený automatickým situováním dívky do veřejné sféry, do 

situace, kdy je zcela normální, ţe ţena vydělává peníze stejně jako muţ. Ovšem svŧj volný čas nebude 

věnovat schŧzkám a výpravám, ale péči o domácnost, neboť ta zŧstává nepřekročitelným horizontem 

ţenství.  

 Otevřenou otázkou zŧstává, jaké panovalo v českém skautingu povědomí a jaká představa o 

anglickém dívčím skautingu, o němţ se mŧţeme dozvědět pouze to, ţe „nemá té poesie, kterou vdechl 

americkému dívčímu skautingu Seton.“
58

 

 Přejímání inspirací a vymezování se vŧči nim velice napomáhalo utváření představ o sobě 

samých. Proto ujasňování vlastních pozice ve všech třech definovaných rovinách nalezneme jedině 

v prŧkopnických Základech junáctví.  V dalším vývoji se nejčastěji rozehrávala hra vzájemného 

(ne)uznávání mezi jednotlivými pojetí skautingu, které probíhalo zejména v příklonu k Setonově či 

Baden-Powellově pojetí skautingu nebo jejich prŧniku či dívčím odnoţím od nich odvinutých. A právě 

Dívky táborového ohně jsou jediným vzorem dívek pro dívky. Mezi konkrétními ani obecnými vzory 

se v příručkách pro skautky (a ostatně ani pro skauty) nevyskytuje ani jeden specificky ţenský. Skauti 

byli vystaveni vzorŧm vedoucím je k uvědomění, resp. vytvoření si jejich maskulinity. Cesta 

k feminitě v příručkách pro skautky byla dláţděna buď přihlášením se k národním úkolŧm, které ji 

cyklicky vracelo zpět do vztahŧ platných pro české měšťanstvo v 19. století, nebo snahou skrze 

rozdílnou interpretaci skauty ustavených vzorŧ překročit jimi vytvořené hranice a začít si klestit svou 

vlastní opírající se o moţnost vysokoškolského vzdělání. V následující kapitole se pokusím zmapovat, 

kam po své cestě skauti a skautky došly.  

 

 

 

    

                                                           
56

 BRONISLAVA HERBENOVÁ, EMILÍE MILČICOVÁ, Příručka dívčího skautingu, Praha 1922, 27. 
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 BRONISLAVA HERBENOVÁ, EMILÍE MILČICOVÁ, Příručka dívčího skautingu, Praha 1922, 27. 
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 BRONISLAVA HERBENOVÁ, EMILÍE MILČICOVÁ, Příručka dívčího skautingu, Praha 1922, s. 10. 
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4. Sebepojetí skautingu 

 

 Tato kapitola je věnována tomu, jak sám sebe definoval a reprezentoval skauting, jaké byly 

jeho ideály a atributy v jednotlivých pojetích, co to znamenalo býti skautkem či skautkou (opět 

v ideální, normativní rovině). Červenou nití zkoumání jsou sémantické významy muţských a ţenských 

atributŧ, zejména definice přírody, kultury a jejich vzájemného vztahu, pro utváření sebechápání 

jednotlivých skautingŧ.  

 Ze všech analyzovaných příruček je moţno abstrahovat jakési jádro skautské ideologie. Tento 

invariant, na nějţ se nabalují všechna další specifika ukazující vzájemnou podmíněnost rámce a 

obsahu výchovy, se skládá ze dvou komponentŧ, které se funkčně doplňují: 

A) adorování přírody, touhy navrátit výchovu do jejího lŧna; 

B) dŧrazu na vyváţenost; tj. zejména komplexnost výchovy zdŧrazňující rovnoměrný a harmonický 

vývoj ducha a těla. 

 Co z tohoto „ideologického kořene“ vyrostlo, tj. v čem se rŧzní sebedefinice z něj vzešlé? 

 Pro pojetí vztahu k přírodě v Základech junáctví je klíčová symbolika návratu. Cestu k němu 

otevírá nespokojenost se stavem kultury, jejíţ stav byl pociťován jako úpadkový.
59

 K tomu přistupuje 

uvědomění si nedostatkŧ, chyb a omezení škodlivého ţivota v rušném velkoměstě, výtvoru a epicentru 

kultury, symbolu stávajícího společenského řádu. Člověku pak „…nezbývá, neţ aby dle moţnosti dal 

výhost městu, jeho zaprášeným ulicím, plným sazí, kouře a hluku, aby místo hospod a kaváren zvolil si 

k zotavení a odpočinku smaragdové luhy…“
60

, neváhat a „kdyţ však nám poměry naše jen poněkud 

dovolují, máme opustit dusné kouty velkoměsta a ujeti nebo utéci se někam do přírody…“
61

.  

 Pociťování nezdravosti městského ţivota se prolíná se skepsí ohledně smysluplnosti zde 

praktikované školní výuky, zapříčiňující úpadek mládeţe, neboť „kaţdý, kdo pozoruje řady ţactva, 

vycházejícího v obvyklé hodiny z budov našich středních škol, pozastaví se nad jejich bledostí, 

nedokrevností, zasmušilostí…“
62

. Přehlcuje ţáky teoretičností, unavuje je, schází jí opravdovost ţivota. 

Proto kaţdý člověk-skaut musí odmítnout kulturu jen a jen kniţní.
63

 Odtud pramení vědomí vlastní 
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 Na nastalou situaci mohlo být upozorňováno například zvoláním: „Kam dospěl dnešní kulturní člověk ve svém 

překypujícím ţivotě plném nervosního napětí a vysilující práce!“ ANTONÍN B. SVOJSÍK, Základy junáctví, 

Praha 1912, s. 101. 
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 ANTONÍN B. SVOJSÍK, Základy junáctví, Praha 1912, s. 102. 
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 ANTONÍN B. SVOJSÍK, Základy junáctví, Praha 1912, s. 117. 
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 ANTONÍN B. SVOJSÍK, Základy junáctví, Praha 1912, s. 53. 
63

 Ta „vychovává neurastheniky, školní studium napíná aţ do krajnosti síly mládeţe a překáţí jejímu tělesnému 

rozvoji – je proto třeba hledat nové zdroje síly a osvěţení, které by svými účinky paralysovaly zlé následky 

dnešní papírové a školské pseudokultury. Chceme ţít všichni lepším a krásnějším ţivotem, neţ jakým ještě ţili 
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pokrokovosti, novosti celého systému, která je jednak největším kladem skautingu, ale na druhé 

straně, jak ještě uvidíme, umoţňuje snadnou napadnutelnost a tím i sešněrovává a usměrňuje snahu o 

reformní nároky skautingu, zejména toho dívčího.  

 Reformována měla být především školní výuka. Stávající vzdělávací intence měla pokročit 

k výchovné, tj. opravdovému zájmu o budoucnost mladé generace, jehoţ hlavním vyjádřením byl 

právě skauting. Výchova měla být praktická práce rozvíjející dŧmysl, díky čemuţ mělo sílit rovněţ i 

tělo a zdraví.
64

 Jedinec se tak rozvíjí ve své individualitě k samostatnosti
65

, sebepoznání, sebeovládnutí 

a sebezdokonalování, neboť pouze tak se mŧţe stát uţitečným a účelným členem lidské společnosti 
66

. 

Jen silní, stateční a rozhodní jedinci jsou schopni bojovat proti bezpráví či za jinou správnou věc. 

Skauti si museli uvědomit, ţe „pravda sama o sobě nestačí; za ní musí stát odhodlaná síla“
67

.   A to 

jak jejich osobní, fyzická a psychická, tak i ta spočívající v kolektivu. 

 Zahrnutím dalších atributŧ, tj. kázně, vytrvalosti, rovnosti, sluţby, účelnosti, opravdovosti, 

chytrosti, obratnosti a trpělivosti byl vyextrahován ideální junák.  

 Co pro něj mělo znamenat navrácení se do přírody?  

Příroda beroucí na sebe podobu ţeny-matky a laskavé přítelkyně
68

, je neskrytě asociována s feminitou, 

coţ plně odpovídá atributŧm oddělených sfér. Příroda-ţena je objektem muţské lásky, jí oplodněna 

stává se symbolem tajemství ţivota a stvoření a splynutí s ní, v druhém citátu podané aţ s erotickým 

nádechem, přináší muţi znovuzrození, uvědomění si vlastní identity. Je to příroda-feminita, co muţi-

skauti postrádají. Vyloţím-li danou situaci v nejabstraktnější rovině, pak se domnívám, ţe tato 

artikulace touhy po přírodě je rubem nespokojenosti s kulturou, s jejím směřováním, jak jsme ostatně 

                                                                                                                                                                                     
naši otcové a neţ k jakému jsme byli vychováváni; volněji a statečněji chceme ţít, ne tak tichošlápky, šosácky a 

zimřivě, jak se ţilo v dřívějších generacích.“ ANTONÍN B. SVOJSÍK, Základy junáctví, Praha 1912, s. 61. 
64

 „Netoliko osvěcovati a tříbiti rozum, ale také a především ušlechtiti cit, síliti vůli; nejen dbáti duše ve smyslu 

moderní lásky k ţivotu a k přírodě, ale utuţovati, síliti, krášliti tělo…!“ Tamtéţ, s. 17.nebo  „My prostě chceme 

mládeţ tělesně i duševně zdravou.“ ANTONÍN B. SVOJSÍK, Základy junáctví, Praha 1912, s. 37. 
65

 „Chceme silné hochy se silnou vůlí. Chceme dorost plný jarého dychtění … dorost muţně vţdy odhodlaný 

k činu a na vlastní síly schopný se spoléhati.“ ANTONÍN B. SVOJSÍK, Základy junáctví, Praha 1912, s. 37.; 

„…ale bude to vţdy práce opravdová, účelná, aby tábory naše staly se radostnou školou práce, podnikavosti, 

samočinnosti, individuality.“ ANTONÍN B. SVOJSÍK, Základy junáctví, Praha 1912, s. 49. nebo „…skautování 

podporuje touhu po jejich samostatnosti, po spoléhání jen na vlastní síly a „rozum“ svůj, ne autorit nějakých…“ 

ANTONÍN B. SVOJSÍK, Základy junáctví, Praha 1912, s. 57. 
66

 „V tomto ovládnutí sebe, v tomto zdokonalování svého charakteru a v této snaze zušlechťovati své chování vůči 

společnosti, kotviţ snaha kaţdého junáka, to buď jeho cílem i metou nejvyšší.“ ANTONÍN B. SVOJSÍK, Základy 

junáctví, Praha 1912, s. 594.; „Snaha státi se lepším, dokonalejším je snahou nejušlechtilejší. Poznej sebe sama! 

… Nikdy však nemysli si, ţe jsi naprosto dokonalým. … A proto v sebezdokonalování není moţno nikdy ustati. … 

Sebezdokonalování je úhelným kamenem společnosti junácké, neboť slabí lidé, nerozhodní a váhaví nemají tam 

místa.…“ ANTONÍN B. SVOJSÍK, Základy junáctví, Praha 1912, s. 604. 
67

 ANTONÍN B. SVOJSÍK, Základy junáctví, Praha 1912, s. 39. 
68

  „V přírodě nalezneme vše, z přírody mluví k nám předmět slovy nehledanými, přímými, v přírodě nalezneme 

zákony svého bytí, v přírodě zpytovati můţeme tajemství zrození i smrti, zkrátka příroda je všeobsahující, 

nezvykle hluboká a vše vyprávějící kniha, laskavá přítelkyně všech hledajících a milující matka všech stvoření. 

Sdruţiti se s přírodou znamená dojíti k prameni ţivé vody, splynouti s přírodou znamená najíti sama sebe. Jak 

daleko jsme my dnes od přírody!“ ANTONÍN B. SVOJSÍK, Základy junáctví, Praha 1912, s. 101.; „…vrhnouti 

se na prsa matky přírody s celou vášnivou k ní láskou a proţíti v těsném objetí s ní několik chvil slastného 

zapomenutí, radostného znovuzrození…“ ANTONÍN B. SVOJSÍK, Základy junáctví, Praha 1912, s. 102. 
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viděli výše na kritice školství. Příroda, jako opak kultury, jako místo, kam kultura dosud nemohla, 

které jí není poskvrněno, se stává místem, kde má sama sebe obrodit, resp. kde má být muţi 

obrozena
69

, coţ ale s sebou nenese ţádnou proměnu v rozdělení společenských rolí, resp. jejich 

atributŧ. 
70

 

 V této nové kultuře znamená volání po návratu k přírodě-feminitě volání po nastavení zrcadla, 

které jim ukáţe, kdo jsou, co to znamená být muţem, neboť v nastalé situaci si tím sami nejsou jisti. 

Příroda je katalyzátorem jejich ztracenosti. Neustálé potýkání se s přírodou-feminitou, její 

překonávání, bude udrţovat (či utuţovat, resp. iniciovat) jejich maskulinitu a tomu také odpovídá 

praktické rozdělení společenských rolí stejně jako jejich neměnící se atributy. Láska skautŧ k přírodě 

neznamená splynutí muţského a ţenského charakteru v bytosti skauta. Vyjadřuje pocit „existenciální 

genderové krize“ a uvědomění si, resp. pocítění východiska z ní, identifikaci místa očištění, je nadějí 

na lepší zítřky a proto si zaslouţí být milována.  

 Snaha o komplexnost tedy znamená, ţe výchovou v přírodě s ní bude skauta konfrontován a 

bude dotvářena jeho maskulinita, ale zároveň tím, ţe se naučil s ní bojovat a nad ní vládnout, si nový 

muţ-skaut de facto získal hegemonii v obou polích. Proto má nová skautská kultura zŧstat plně 

v muţských rukách, ba má muţe produkovat a na mimorodinné bázi utvářet specifickou sociabilitu.  

 V kostce definici skautingu v Příručce skautů D. T. J. snad nejlépe vystihuje výrok: „Pro 

přátele přírody jest (skauting, doplněno J. M.) zvroucněním vztahů člověka k přírodě, hledáním a 

hodnocením krásy v ní, oddáním se vlivu přírody jakoţto učitelky a vychovatelky. Pro všechny pak jest 

skauting soustavou, vytvořenou z prostých zvyků, která vychovává tělo, ducha i mravy mládeţe.“
71

 

V jedné větě se zde objevují všechny tři klíčové komponenty: dŧleţitost přírody, její symbolika a 

poukaz na jednoduchou funkčnost vedoucí k harmonickému rozvoji jedince. K tématice přírody se 

v příručce pojí ještě další dva apely, a to na její ochranu
72

 a studium
73

. Příroda zde nenabývá 

explicitních a expresivních matrimoniálních konotací jako v předchozím případě, je jí přisouzena 

obecnější role učitelky a vychovatelky.  

 Ačkoliv má být příroda učitelkou a vychovatelkou, tudíţ vztah k ní by měl být zaloţen na 

cituprázdné, racionální a pragmatické bázi, studiu, zároveň vztah k ní má být vroucnější, tj. citovější, 
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 Tomu nasvědčují i následující výroky o smyslu junáctví: „Jak konečně vše to svedeno jest k jedinému cíli, 

vychovati svérázné, pevné povahy, charaktery, muţe (zvýraznil J.M.), kteří vlastními cestami dovedou kráčeti 

k vytčenému cíli.“ ANTONÍN B. SVOJSÍK, Základy junáctví, Praha 1912, s. 8.; „Působí proti změkčilosti a dává 

vystupovat oněm rysům muţného charakteru (zvýraznil J.M.), jeţ škola nejen ţe zanedbává, ale jeţ často přímo 

potlačuje a trestá… Naproti tomu však těsné souţití hochů v této organisaci můţe znamenitě působit na zjemnění 

jejich sociálních citů. Mládeţ bývá vychovávána v rodinách k jistému egoismu… Ale v druţinách skautských … 

mizí pak rozdíl mezi pokrevným a cizím, kdo je s ním členem skautů, ten je jeho kamarád. …“ ANTONÍN B. 

SVOJSÍK, Základy junáctví, Praha 1912, s. 64. 
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 „Veďme děti do zahrady, na luka, do lesů; postavte dívku do školní kuchyně a prádelny, dejte chlapci ve školní 

dílně hoblík a kladívko do ruky a podivíte se nad příznivou změnou, který se jistě dostaví.“ ANTONÍN B. 

SVOJSÍK, Základy junáctví, Praha 1912, s. 403. 
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 BOHUMÍR HALABURDA, Příručka skautů D. T. J., Praha 1921, s. 5. 
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 BOHUMÍR HALABURDA, Příručka skautů D. T. J., Praha 1921, s. 10. 
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láskyplnější. Je to láska k přírodě, co vedlo skauty k jejímu studiu, ovšem nebylo vyjádřením jakékoliv 

krize. Příroda má být podmaňována věděním, má být prozkoumáno její fungování, kaţdý skaut má 

přírodu poznat sám svou zkušeností, je tedy nepřenositelná. Právě tímto procesem se mají skauti 

utuţovat a překonávat a zároveň nehrozí „vyčerpání“ přírody. 

 Vedle přírody pak dělnický skauting klade velký dŧraz na třídní uvědomělost, tělesnou 

zdatnost, kázeň, sebeovládání, hrdinnost, šlechetnost, vytrvalost, pracovitost, čest, ale také na 

skromnost, lidskost, laskavost. Většina jich je opět spjata s tradičními muţskými ctnostmi. Ty, které 

nejsou, se mi zdají být spíše výsledkem myšlenkově-politického levicového ukotvení, neţ proměnou 

ve vnímání genderových vztahŧ.  

 V Radostech a tajích skauting je příroda jednoduše označena za druhý domov
74

, o lásce k ní 

nepadne ani slovo. Coţ svým zpŧsobem zdařile koresponduje s tezí, vyextrahovanou ze Základů 

junáctví. Skauti si dělají zálusk na podmanění přírody ohánějíce se všeobjímající komplexností
75

.  

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o příručku pro Vlčata, je taková jednoduchá formulace snadno 

pochopitelná.  

 Ideální skaut je pak představen jako ztělesnění kamarádství, statečnosti, dokonalosti, 

upřímnosti, pracovitosti, nadšení a odhodlání, podnikavosti, příkladnosti, ochoty pomoci.  

 Ovšem je stále záhodno přesvědčovat o skautské smysluplnosti a uţitečnosti i rodiče. Vlče 

k tomu bylo i názorně vedeno: „Jak máš mamince vysvětlit, co to jsou skauti? Seskoč z lůţka, jakmile 

se probudíš, rychle se umyj, zacvič a oblékni se. Pak předstup a řekni: „Maminko, skaut se hlásí do 

práce!“ To je pravé junáctví! Skauting začíná doma u mámy. Bude pravděpodobně překvapena, pustí 

tě v sobotu na výlet a koupí ti na tábor kanadskou sekerku.“
76

 Naší pozornosti by neměl ujít fakt, ţe je 

to postava matky, kdo je ukazován jako osoba zodpovědná za výchovu dítěte. To nijak neodporuje 

tradičnímu stereotypu, ale je třeba si uvědomit, ţe na druhou stranu je zde ţeně přisouzena rozhodující 

role v rozhodování o jeho osudu a budoucnosti, postava otce je pak zcela opominuta.  

 Podívejme se nyní na příručky určené dívčímu publiku. Začnu se starší příručkou O dívčím 

skautingu z pera Popelky Biliánové. Příroda je pro ni demokratická, „otvírá dívkám svou náruč stejně 

jako hochům“
77

, ale „odvěké její půvaby a pravdy promlouvají k duši dívčí snad ještě druţněji neţ 

k duši hochů“.
78

 Jakoby nevědomky odkazovala na nějakou hlubší, resp. hluboko zakódovanou, 

souvislost, jakousi formu předporozumění „mezi námi děvčaty“. Na druhou stranu, volný pohyb v 

přírodě, zejména spojený s posilováním těla, byl tehdy pro dívky více nedostupný neţ pro chlapce, 
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pročeţ jim ho bylo i více zapotřebí.
79

 Právě k těmto dívkám, „uzavřených osudem do zdí městských“
80

, 

se obracela, a nabádala: „Jen ven s nimi, ven do boţí přírody, aby slunce a vzduch oţivily ochablá 

jejich tílka a zdravá červeň rozlila se po tvářinkách městských bledulek – třeba za upracované 

ručky.…“
81

. Takţe i zde nacházíme vliv představy o zhoubném vlivu města, které neposkytuje 

dostatek moţností dívkám a chlapcŧm rozvíjet se tak, jak by mohli, a jehoţ řešením mŧţe být pouze 

(p)oddání se přírodě.  

 „Výhody, které dívkám plynou ze skautingu, jsou mnohotvárné a nejpřednější z nich jest ovšem 

blahodárné osvěţení tělesných i duševních sil a otuţení těla, osamotnění vůle, zdravá svépomoc, jar 

veselí a radost ze ţivota, jasný názor na ţivot, výhody tělesné práce i duševních schopností, prospěch 

kulturní z jistého uskrovnění ve všelijakých zbytečnostech, poznání přírody a tvorstva jejího, i nových 

a nových oblastí doma i v cizině, kulturních zvláštností a útvarů i lidu a mnoha a mnoha ještě jiného, 

co nelze tuto uváděti.“
82

 Tak definuje Popelka Biliánová podstatu dívčího skautingu. A opět se 

neobejde bez dŧrazu na harmonický rozvoj jedince a poznání přírody. Naproti tomu ale „příroda sama 

jest zde knihou otevřenou, na jejíţ stránce jest toho tolik napsáno, ţe člověk ani za celý ţivot toho 

neprobádá.“
83

 a proto zŧstává otázkou forma tohoto poznání, tj. jednalo-li se o pečlivé studium 

stránku po stránce či spíše o inspirativní listování. 

 Pobyt v přírodě, zde často spojené s adjektivem boţská 
84

, měl chlapce stejně jako dívku 

zocelit a posílit („…jaré veselí a druţná zábava osvěţí tělo i ducha dívky v ozdravujícím prostředí 

boţské přírody a vrátí dívky silnější a zdatnější ţivotu…“
85

), aby byli lépe připraveni do ţivota. O tom, 

jak takový ţivot mohl vypadat, bude řeč v druhé kapitole.  

 Ještě bych se rád zmínil o jednom výroku spadajícím pod problematiku symbolických 

konotací. Ve větě „Tisíce a tisíce skautů jiţ vesele táboří ve volné přírodě ve všem kulturním světě.“
86

 

dochází k zajímavému prolnutí. Význam samotný je legitimačního rázu, tj. snaţí ukázat, ţe skauting 

etablovaný ve všech „kulturních zemích“, které by českému prostředí jistě mohly jít příkladem, je 

v otázce táboření v přírodě otevřený chlapcŧm stejně jako dívkám. Ale jak patrno, zmíněni jsou pouze 

skauti, nikoliv skautky. Ti jsou paradoxně spojeni s kulturností i tábořením v přírodě. Znovu se 

dostáváme k faktu, ţe tyto dříve oddělené symbolické pole se prolnuly v jedno velké, komplexní, 

totální, kde se svým zpŧsobem setřely rozdíly mezi nimi a zároveň si kulturnost podrţela svou 

dominanci, neboť co jiného jsou stany v jejím lŧně? 
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 Ačkoliv se skautky vzniklé v rámci spolku Junák český skaut distancovaly od pojetí skautingu 

Popelky Biliánové, mnoho tvrzení v jejich příručce Příručka dívčího skautingu jako by si z oka 

vypadlo. Posláním skautingu je činit dobrodiní pro „mládeţ velkoměstskou, kterou vábí volným 

ţivotem v přírodě“, ale zároveň „stejně zušlechťuje svými ideami i děti v ní vyrostlé, které právě 

skautingem nových krás v přírodě nalézají.“
87

, zkrátka řečeno „pobyt v přírodě, ve svěţím vzduchu je 

jiţ sám o sobě mohutným prostředkem zdravotním.“.
88

 Dívka také bývá rodinnou výchovou „ještě více 

oddalována od přírody neţ hoch“
89

, proto je jí skautská výchova potřebnější neţ pro chlapce. 

 Návrat k přírodě je zde pojímán jako „návrat k vlastní duši“
90

, tj. feminita a příroda jsou 

identické. Jsou-li v tento moment jako obsah identity vyzvedávány „sebevýchova, výchova vzájemná, 

výchova prací a k práci, sluţba národu, vlasti, kaţdému bliţnímu, a zase s náleţitým zřetelem 

k brannosti, která stále je ještě nezbytnou a nejjistější zárukou těţce dobyté svobody. A k tomu 

přistupuje ještě v nerozlučném svazku kolektivní pospolitost, naprostá rovnost všech jednotlivců i 

národů na podkladě bratrství“
91

, tak lze konstatovat, ţe se jedná o variaci na obrozenecké téma dobré 

matky, která je všemi váţena a ceněna, neboť na ní přirozeně (tj. od přírody) spočívá zodpovědnost za 

výchovu nové generace, naděje národa. 
92

Mladá republika nebyla rozhodně prosta nacionalistických 

vášní, nelze se tedy divit, ţe tento apel přetrval.  

 Na ztotoţnění přírody se symbolem matky pak plynule navazuje tvrzení, ţe „Rousseaův ideál 

návratu k přírodě uplatňuje skauting geniálně pro veškerou mládeţ, chlapeckou i dívčí, bohatou i 

chudou a neruší při tom ţivota rodinného ani povinností mládeţe ke škole nebo jinému povolání.“ 

Nyní záleţí na nás, chceme-li ono nerušení vykládat jako zachování státu quo či jako mentální bariéru 

neumoţňující myslet uspořádání společnosti bez rodiny, školy a povolání, které je ovšem otevřené a 

změnitelné.  

 Ačkoliv se mŧţe zdát, ţe představy skautek o skautingu nevybočovaly z tradičních a takřka 

nezměněných představ o ţenském údělu
93

, přesto argumentace ohledně odmítnutí koedukace nejde po 

linii: dívkám je souzeno starat se o domov, a proto musí jejich skauting vypadat jinak neţ skauting 

chlapcŧ, vţdyť se kaţdý připravuje na jiné role. Naopak, jedná se o snahu ohraničit si vlastní pole 
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pŧsobnosti, kde bude moci probíhat jiţ vícekrát zmíněný komplexní rozvoj jedince.
94

 Ten, v případě 

dívek, v konečném dŧsledku aspiroval na to stát metlou tradičních představ ţenství.
95

 Jak vidíme, 

emancipace je spojená s přijetím muţských atributŧ (rozvaha) a potlačení těch ţenských 

(nepředloţenost, těkavost). Tato negativní symbolika je dána do souvislosti s výchovou v domácnosti. 

Proto je třeba tuto výchovu zreformovat, přesunout do přírody, kde dívka tvrdou prací nelišící se od 

muţské zesílí své tělo i ducha, čímţ získá lepší předpoklady pro to stát dokonalou matkou a zároveň ji 

bude umoţněno rozvíjet specifickou ţenskou sociabilitu na bázi rovnosti, spojenou se samostatností, 

osvobozením od úzkoprsosti a neupřímnosti, sebevýchovou. Deklarovala-li se skautská výchova jako 

„most k novým vyšším cílům“
96

, pak nelhala. 

 Příručka K Jadranu., v základních rysech vystihující myšlenkové universum skautŧ-socialistŧ,  

je psána jako příběh, v tomto konkrétním případě záznam pobytu socialistických skautŧ u Jaderského 

moře. Výprava byla z části subvencována i státem, protoţe se zavázala sesbírat u moře přírodniny a 

zkameněliny. Snad proto publikaci sepsal přírodovědec a externí spolupracovník Národního muzea 

Jaroslav Petrbok. Právě jeho vzdělání a povolání předurčilo vyznění celé příručky v relativné 

odborném tónu, kdy je příroda nahlíţena prizmatem přírodní vědy, zejména geologie. Na abstraktnější 

či metafyzické zamyšlení nad přírodou nezbylo příliš místa, resp. objevíme tam jen jedno takové: „Ale 

kde moţno vidět sebe? Jen v samotě. V hovorné, nikým a ničím nerušené. Ani lidmi, ani hmyzem, ani 

počasím. Kde právě sebe moţno promítat do všeho, co tu cestou uvidíš, v motýle, květiny, skály, vrstvy, 

ulity a vše i vedro, úpal, ţízeň i lahodu stínu. V tom všem dá se viděti sebe, svou povahu.“
97

 Příroda, 

ovšem ne jako holistický útvar, ale jako soubor konkrétních jednotlivin, zde plní funkci zrcadla 

umoţňujícího ve svém odrazu zahlédnout sebe sama a tím dává člověku šanci pochopit, kdo vlastně je, 

odkud a kam kráčí, kde má mezery, co lze ještě zlepšit.  

 Spolu s přírodou je vyzdvihováno třídní uvědomění, s ní spojená kolektivní práce, 

překračování překáţek, volnost a svoboda.  

 Organisační rádce Spartakových skautů práce je svým zpŧsobem výjimečný. Jeho ústřední 

hodnotu tvoří vyuţitelnost skautských myšlenek pro svou agitaci
98

. Ale i přes tento přiznaný agitační 
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utilitarismus má skautská výchova vést k cílŧm, které se nijak výrazně neliší od proklamací ostatních 

skautských organizací. 
99

 

 V rámci této pragmatiky směrované proti burţoaznímu skautingu je definována i postoj 

Spartakových skautŧ práce k přírodě: „Odstraníme vliv měšťácké individualistické výchovy, ve škole i 

ve společnosti, která vede k sobeckosti, donášečství, podlízavosti, přetvářce, panovačnosti silných nad 

slabými, šovinismu, bezduché poslušnosti. Vysvětlíme správný názor na styk s přírodou.
 100

“, který, jak 

patrno zŧstává blíţe neurčený, ale zcela jistě bude „jiný a lepší“. Vedle něj pak z textu vyčteme i další 

atributy ideálního skauta či skautky, jako jsou odvaha, obětavost, vytrvalost, pohotovost, soběstačnost.  

 Katolický skauting přistupuje k určení svého místa z jiných pozic, neţ jak jsme mohli sledovat 

dosud. Skauting reaguje na „mizení kouzla domova“, nástup techniky a masového konzumu
101

 a s tím 

upadajícím vlivem domova. Aby dítě nebylo vydáno všanc „nekonečné řadě zhoubných příleţitostí… 

Myslím tu na př. na kino, weekend, sport, noviny atd.“ 
102

, objevuje se na scéně katolický skauting jako 

„zdravá reakce proti této nezdravé ţivotní formě“
103

, usměrnění těchto mimo rodinných vlivŧ, nejlépe 

pod dozorem kněze. Náboţenské spolky tomuto účelu nemohou dost dobře poslouţit, protoţe „jsou 

neţivotné – spolky snaţí se být racionální, ale děti jsou citové.“
104

 A tato citovost je tím, co děti táhne 

do přírody. Spojení citu, atributu feminity, a přírody je takřka klasickým ztělesněním dichotomie muţ-

kultura vs. ţena-příroda. Snad proto je dále zdŧrazněno: „A příroda? To není dílo ďáblovo ku potěšení 

člověka, to je dílo moudrosti Boţí. Ţivot v přírodě, toť ţivot jakoby na Boţí dlani.“
105

 Příroda a 

feminita jsou zde rehabilitovány, ale pouze pro potřeby nové generace.  

 Organisace, určené pro Svaz junákŧ skautŧ, obsahuje šestistránkové úvodní slovo A. B. 

Svojsíka a jako v jediné v ní není explicitně vyjádřena myšlenka potřeby návratu k přírodě ani 

vyváţeného rozvoje. Text je prostoupen apely na originalitu, volnost, mládí, radost, komplexnost a 

dobro činěné skautskou výchovou. Lze z toho usuzovat na nejistotu, je-li vŧbec moţno prezentovat 

jednotnou svazovou představu o správném junáctví, zejména vezmeme-li v potaz, ţe vlastní obsah 

příručky de facto tvoří specifikace diferencí mezi jednotlivými výchovným stupni, ale i napříč 

jednotlivými odbory (tj. chlapeckým a dívčím). Právě těm bude věnována následující podkapitola. 
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zušlechťování ducha, zvykání neohroţenosti, osobní obětavosti, vytrvalosti, pohotovosti, soběstačnosti, třídní 

ukázněnosti, ke třídní uvědomělosti. Spojíme účelnou hru s účelnou prací!“ VILÉM MUCHA, Organisační 

rádce Spartakových skautů Práce, Praha 1928, s. 9.  
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 VILÉM MUCHA, Organisační rádce Spartakových skautů Práce, Praha 1928, s. 9. 
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 „Ţivot moderního člověka není nikterak lehkým. Technika, jeţ mu měla ţivot ulehčiti, stala se téměř jeho 

metlou, sevřela ţivot do úzkých kolejí shonu po chlebě, penězích a poţitcích. Člověk je nelítostně sevřen do tvrdé 

ţivotní formy, stal se otrokem stroje, kladiva, účetní knihy.“ JAN O. MARTINOVSKÝ, Katolický skauting, 

Praha 1937, s. 9. 
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 JAN O. MARTINOVSKÝ, Katolický skauting, Praha 1937, s. 3. 
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 JAN O. MARTINOVSKÝ, Katolický skauting, Praha 1937, s 9. 
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105

 JAN O. MARTINOVSKÝ, Katolický skauting, Praha 1937, s. 11. 
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 Jak moc rezonují myšlenkové stereotypy 19. století v sebeidentifikaci jednotlivých forem 

skautingu? V obou dívčích příručkách bylo ukázáno, ţe míra identifikace s přírodou byla větší neţ u 

chlapcŧ, byla zaloţená na jakési „odvěké spřízněnosti“ či otevřenosti. S citem, tradiční ţenským 

atributem, je příroda spojena i v případě katolického skautingu. 

 Chlapecký skauting, zejména svazový a pak skauting dělnický (tj. D. T. J.) se obracejí k 

přírodě jakoţto ke kulturou neposkvrněnému, snaţíce se v ní zaloţit „nového muţe, nový svět, neboť 

ten starý se vymkl kontrole a neslouţí, tak jak by měl. Nejspíše nelze zevšeobecnit tuto nespokojenost 

na všechny muţe, ale z mnou provedené analýzy vysvítá, ţe u tvŧrcŧ skautingu byl tento pocit krize 

zjevný. Zatímco v Základech junáctví i v Radostech a tajích skautingu je vazba k přírodě spíše 

pociťována, pak v Příručce skautů D. T. J. je spíše promyšlená, pojetí přírody-matky se proměňuje 

v matku-učitelku/vychovatelku. Větší dŧraz na studium přírody neţ na pátrání po její podstatě pak 

nalezneme i v příručce K Jadranu. Přesto je zde příroda jedenkráte vykreslena jako zrcadlo člověka, 

bez jakéhokoliv dalšího určení/odlišení, coţ koreluje s deklarovaným levicovým přesvědčením této 

skautské organizace. Čistě účelovým prostředkem je pak pro Spartakovy skauty práce.  
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5. Nároky ve výchově 

 

 V této kapitole se zaměřím na schopnosti a dovednosti, kterými měl skaut či skautka vládnout 

při dosahování jednotlivých „výkonnostních“, resp. výchovných stupňŧ, tj. jaké vědomosti a 

dovednosti museli předvést, aby mohli stoupat na příčkách skautské hierarchie. Hlavním cílem této 

kapitoly bude postihnout shody a rozdíly v nárocích na ně kladených.  

 Nejprve budou nastíněny představy o psychologickém a tělesném vývoji kaţdé věkové 

skupiny, které lze chápat jako determinanty nárokŧ z nich vyplývajících. Skautská výchova 

podporovala taktéţ rozvoj osobnosti prostřednictvím odborných a zvláštních zkoušek. Ty tvoří jakousi 

paletu moţností oborŧ a činností, v nichţ mohli být skauti a skautky v určitém věku oficiálně oceněni. 

Takto by měly být postiţeny základní pilíře skautské výchovy bez hrozby zásadního zploštění 

výsledného obrazu. 

 

5.1. Vlčata a šotkové 

 Nejmladším skautským stupněm se nezabývají všechny analyzované příručky. Příručkou 

přímo určenou Vlčatŧm jsou Radosti a taje skautingu. Pozornost je jim věnována i v Příručce dívčího 

skautingu, Organisaci a Katolickém skautingu. Šotkŧm, dívčímu ekvivalentu Vlčat, je věnována část 

Příručky dívčího skautingu a Organisace. O tom, ţe by ve sledovaném období byla vydána příručka 

určená výhradně Šotkŧm, jsem nezískal ţádný doklad, i katalogy knihoven o její existenci mlčí.  

 Spodní věkovou hranici pro vstup do junácké organizace byla 7 (Katolický skauting, Radosti a 

taje skautingu) nebo 8 let (ostatní příručky). Vrchní se pohybovala mezi 11. a 12. rokem (ostatní), tj. 

zhruba odpovídala prvnímu stupni školní výchovy, s mírným přesahem do stupně druhého.  

 Dŧkladnější snahu o prokreslení chlapcova zrání charakterizující jeho vývoj nalezneme pouze 

v Katolickém skautingu. Kvalitu skautské výchovy určuje zejména postava vŧdce, protoţe „dítě je 

opička, rádo napodobuje“
106

. Ideály mu mají být vštěpovány pomocí povídek a pohádek. Kniha 

Dţunglí Rudyarda Kiplinga, z níţ Baden-Powell odvodil symboliku vlčat
107

, je nahrazena vzorem 

školáka Káji Maříka. Náboţenství nemá být explicitně tematizováno, hodnoty mají být 

internalizovány pomocí her, během nichţ je apelativní hodnotové pozadí vyváţeno herním zápalem. 
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 JAN O. MARTINOVSKÝ, Katolický skauting, Praha 1937, s 19. 
107

 Pojmenování Vlčata odkazuje na vlky, jimiţ byl vychován chlapec Mauglí. Bohuţel nejsem schopen doloţit, 

nakolik byl tento fakt tehdy recipován. Pravděpodobně však málo či takřka vŧbec, neboť symbolické postavy, 

které jsou typické pro český skauting po roce 1989 (vŧdce smečky – Akéla, v rituálu slibového ohně vystupující 

had Kaa, tygr Šerchán i medvěd Balú), se ve zkoumaných příručkách vŧbec neobjevují.  
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Stejně tak i délka modliteb měly být přizpŧsobena krátkému času, po který je dítě schopno se 

soustředit.   

 Cíle Výchovy vlčat a šotkŧ byly ve svazových příručkách definovány naprosto shodně.
108

 

Potřeby obou pohlaví jsou v tomto věku velmi podobné. Pravděpodobně právě proto se mohly 

vedoucím ve smečkách Vlčat stát rovněţ ţeny, ovšem naopak tomu být nemohlo. Právě proto, k  

 Určení kompetencí nováčka ve smečce vlčat nebo v roji šotkŧ je zvláštně nevyváţené. 

V Příručce dívčího skautingu se dočteme, ţe nový chlapec musel splňovat „určité skautské 

dovednosti“
109

, v Organisaci o nich však nenajdeme ani zmínku. Naproti tomu očekávání kladená na 

šotky jsou jasně vyjádřena v obou těchto titulech. Kde hledat kořeny tohoto jevu? Byli snad chlapci 

povaţováni za tvárnější materiál? Nebo byl zájem o dívčí skauting natolik enormní, ţe musela být 

nastavena jistá minimální kritéria? Či příčinou toho všeho byla snaha znepříjemnit dívkám vstup do 

oddílu a tak je početně limitovat? Na tyto otázky bohuţel neznám relevantní odpověď. 

 Shoda v obou výše zmíněných příručkách panuje v tom, ţe přistoupivší šotek „je čistotný a 

pořádný“, „umí se učesat“, „zná slib, zákon a pozdrav Šotků“ a je „vlídný a usměvavý“. Na místo 

řádného umytí stolního náčiní obsaţeného v Příručce dívčího skautingu je v Organisaci kladen dŧraz 

na znalost šestky (tj. druţiny) a roje (oddílu). Nové děvče tedy pokaţdé muselo prokázat znalost (či 

snad pochopení?) základních skautských myšlenek a principŧ stejně jako základních hygienických 

návykŧ a dobrého chování. Prozkoušení z mytí nádobí se v prŧběhu osmi let dělících obě příručky od 

sebe proměnilo na znalost základních organizačních principŧ skautské organizace. 

 Chlapci, kteří se chtěli stát Vlčaty, museli prokázat znalost skautského zákona, 

„nejobvyklejších skautských značek a veškerých skautských pozdravŧ“, znát československou státní 

hymnu, stejně jako státní znak a vlajku. K dovednostem náleţelo uvázání šesti základních uzlŧ a přišití 

knoflíku, zašití trhliny v oděvu, vyčištění obuvi a nabroušení noţe.
110

 Nenajdeme zde nic týkající se 

přímo skautských idejí, za to je zvýrazněn aspekt národně občanský. Ten doplňují znalosti čistě 

praktického rázu, a to od péče po nŧţ, tj. řekněme typického klukovského symbolu, aţ po činnosti 

běţně asociované s mateřkou péčí.  

 Chtěli-li se vlčata a šotci zlepšovat, mohlo nejdříve dosáhnout jedné hvězdy a následně druhé.  

 Znalostmi, které zŧstaly v postupu doby pro všechny společné, byla jednak znalost státní 

vlajky a zpŧsobŧ jejího vyvěšování a za druhé povědomí o základních hygienických a zdravotních 

návycích (proč si čistit zuby, nehty, ruce, proč dýchat nosem). Nezměněn zŧstal i poţadavek u šotkŧ 
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 „a) pěstovati vhodnými methodami inteligenci mládeţe, b) vyvíjeti její zručnost v různé práci, c) učiti ji 

ochotě k sluţbě jiným a d) starati se o její tělesné zdraví“ BRONISLAVA HERBENOVÁ, EMILÍE 

MILČICOVÁ, Příručka dívčího skautingu, Praha 1922, s. 36. a ANTONÍN B. SVOJSÍK, Organisace, Praha 

1930, s. 68. 
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na obrubování kapesníku nebo utěrky a prostření stolu pro dvě osoby, základní zdravovědné znalosti 

(jak ošetřit pořezaný prst, v Příručce dívčího skautingu je k němu připojeno i rozbité koleno) a 

úhledné sbalení si svých věcí. Shodu nalezneme i v zaměření na tělesné schopnosti, kdy dívky musely 

znát jistý soubor cvikŧ, skákat bez přestávky přes švihadlo a házet. Hod, akorát ţe do větších 

vzdáleností, byl rovněţ vyţadován i u chlapcŧ, jejichţ tělocvičná sestava byla doplněna o přemet, 

honění obruče a zatančení odzemku nebo kozáčka. K prohození nárokovaných schopností došlo 

v případě vázání skautských uzlŧ a zavazování šátkŧ a šněrovadel u bot. V Příručce dívčího skautingu 

byla schopnost vázat uzle přiřazena dívkám a zavazování šátkŧ a šněrovadel chlapcŧm. V Organisaci 

je tomu jiţ opačně.  

 Nejvíce se pole poţadavkŧ rozšířilo u šotkŧ, kdy v Organisaci k výše zmíněnému relativně 

společnému základu přibyly znalost základních odznakŧ a schopnost popsat dvě domácí zvířata, 

převyprávět pohádku a umět se představit, pozdravit a poděkovat.  

 Relativní shoda doposud panující v nárocích kladených na Vlčata a Šotky se nejvíce 

rozvolňuje ziskem druhé hvězdy.  Jediným bodem, který byl děvčatŧm a hochŧm společný, byla 

schopnost určit kompasem 8 světových stran. Šotkové měly podle Příručky dívčího skautingu umět 

čistit noţe, vidličky a lţíce, plést nátepníčky, zaloţit a udrţovat oheň, upravit krupičnou kaši, uvařit 

čaj a čistit a úhledně sloţit šaty. Tyto hospodyňské dovednosti se proměnily do souboru otištěného 

v Organisaci obsahujícího přišití knoflíku, zašití punčochy, umytí nádobí, zametení a utření prachu, 

rozdělání a udrţení ohně, na kterém měl být uvařen čaj a krupičná kaše, a vyčištění a úhledné sloţení 

šatŧ. Ten byl pak v případě vlčat zredukován na vyčištění páru bot, rozdělání ohně a sloţení šatŧ. 

K ekvivalentnímu posunu došlo i v případě schopnosti vyřídit vzkaz. Šotkové měly předat zprávu o 12 

slovech do místa pět minut vzdáleného, u chlapcŧ to mělo být nejméně 15 slov. 

 Do Organisace nepronikla Morseova abeceda a semaforová signalizace, která v Příručce 

dívčího skautingu byla společná oběma pohlavím. Jde-li o vědomosti, jeţ bych označil za „občanské“, 

pak u chlapcŧ to je v obou dvou příručkách znalost obou československých hymen. Šotkové jich byly 

v Příručce dívčího skautingu zcela prosty, ale v Organisaci se objevuje jiţ poţadavek na znalost 

postavy presidenta republiky, zejména jeho zásluhy o „naši svobodu“. Dále jí pak nesmí ujít, kdo je 

náčelníkem, náčelní, starostou Svazu a starostkou Dívčího Odboru. 

 U vlčat téţ v obou případech nalezneme apel na manuální zručnost, která se měla 

demonstrovat výrobkem ze dřeva, hlíny, kovu či lepenky a osmi kresbami. V případě šotkŧ zŧstal 

zachován dŧraz na tělesné cvičení, které bylo opět přesně určeno.
111

  

 V Organisaci se naopak portfolio kompetencí rozšiřuje u obou. Vlčata měla prokázat, ţe si 

spoří, ošetří zraněný prst, spáleninu a znají nebezpečí znečištění rány, dovedou chodit na chŧdách, 
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napodobí hlasy minimálně pěti známých zvířat a znají nejdŧleţitější „totemy denního ţivota: pošta, 

dráha, holič, koţeluh, řezník, nebezpečí úrazu proudem, cesta zakázaná apod.“
112

 Šotkŧm bylo dáno 

předvést zpěv pěti národních písní a zatančit dva národní tance, pěstování květiny ze semene nebo 

cibule, vědět, proč neplivat na zem, nejíst a nepít z cizích nádob a při kašlání a kýchání pouţívat 

kapesník, stejně jako umět slušně jíst. 

 Rozmanitost podmínek dosaţení druhé hvězdy je vykompenzována takřka shodným souborem 

odborek. Jak vlčata, tak šotci mohli plnit odbornou zkoušku sběratele, pozorovatele, zpravodaje, 

umělce, tkalce, ošetřovatele, vŧdce, pomocníka v domácnosti, hráče a plavce za stejných podmínek. 

Při zkoušce na atleta pak byli chlapci vystaveni tvrdším kritériím, ale ve stejných disciplínách. Na 

místo odborky řezbáře plnili šotci odborku „Šití“ 

 Tak jako byly totoţné cíle výchovy vlčat a šotkŧ, tak lze konstatovat, ţe i v jejich výchově 

identifikujeme relativně široký společný základ znalostí a dovedností. Ty byly spjaty ponejvíce se 

skautskou praxí, kde v oblasti jako jsou orientace, signalizovaní, manuální zručnost či pohyb 

nenalezneme mezi nimi ţádné větší rozdíly. Pole skautských kompetencí se otevírá obousměrně. Po 

šotcích je vyţadována práce s kompasem, atributem cestování a dobývání přírody, stejně jako pohyb a 

signalizace, dřívější chlapecké a muţské činnosti. Vlčata nemají s roztrţenými kalhotami chodit za 

maminkou, ale měli by si jej sami přišít. Na tento společný základ se v případě dívčího skautingu ještě 

nabaluje přetrvávající orientace na domácí hospodářství je i na výchovu ke sluţbě národu. Na druhé 

straně jej ale dŧraz kladený na znalosti či pochopení základních skautských idejí stejně jako na 

základy skautského organizačního zřízení přibliţuje veřejné sféře, ale jaksi nesamozřejmě. Šotkové se 

museli nejprve naučit vystupovat ve společnosti, ale vlčata se samozřejmě pohybují jak na dráze, tak 

v prostředí pošty. Pole moţností se tedy pro dívčí skauting rozšiřovalo za předpokladu, ţe se nezbaví 

dosavadních rolí a s nimi spojených činností.  

 

5.2.  Skauti a Skautky 

 První psychologické prokreslení skautského věku takové vzešlo z pera Popelky Biliánové 

v její příručce O dívčím skautingu. Adeptky na to stát se skautkami sice nijak věkově nelimituje
113

, ale 

při vykreslení rozdílných povah chlapcŧ a dívek se soustředí na období mezi jejich 15. a 17. rokem. 

Chlapec v tomto věku je pro ni „hříbě z pusty“
114

, které má „na mysli většinou jen hrdinské půtky a 

bitky s druhy sobě rovnými a nerovnými“
115

, zkrátka, v jeho povaze má dítě vrch nad dospělým, proto 

je hravý a dobrodruţný.  Kdeţto stejně stará dívka je „způsobná a uhlazená jako holubička… fintilka a 
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parádnice, která chce býti hezká a ještě hezčí.“ Zatímco hoch je ještě nedotčen jhem lásky, „dívka 

téhoţ věku, nejţádoucnější poupě v rozpuku, v jejíţ dušičce rodí se neujasněné touhy o zlatoskvoucích 

síních a čarovných zahradách, plných rajských květů a nádherného ptactva, pějícího líbezně písně 

lásky…“
116

. Tato láska nachází pak ztělesnění v jejím provdání a následném mateřském údělu.  

 Chlapci tedy neproţívají takto mladí závaţná citová hnutí, prim u nich hraje touha po 

dobrodruţství a vzájemném soupeření. Dívky naproti tomu jejich láska zavede rovnou do nového 

domova, čímţ na ně spadne starost o jeho kaţdodenní běh. Naší pozornosti by neměla ujít pasáţ, v níţ 

je proţitek dívčí lásky situován do prostředí přírody, do zahrad plných rajských květŧ, které jako by 

byly zrcadlem jejího proţitku. Vedle spojení s přírodou dále narazíme i na ozvuk další tradiční 

dichotomie. Dívky, jsou-li spolu, se totiţ „nejdříve shluknou v klubíčko, dají se do smíchu bez příčiny 

a podnětu a budou se smát a smát – ničemu…“
117

 Jsem toho názoru, ţe posláním vybrané pasáţe je 

poukázat na iracionalitu, spontánnost dívčího charakteru. Právě tím je velmi ztíţen úkol vybudovat 

dívčí skauting, „samou ţenskostí dívek“
118

. 

 Jan Martinovský ohraničuje skautský věk ve své příručce Katolický skauting 12. a 16. rokem 

ţivota. Zároveň tuto etapu označuje za období pohlavního dospívání. Typickým pro chlapecké chování 

je jeho proměnlivost, tj. nevyzpytatelnost. „Tato vrtkavost je znakem silného zmatku v duši.“
119

 

Zároveň jeho duše dychtí po romantičnosti, před očima se mu střídají velké sny, které ale díky jeho 

neschopnosti vytrvat ve svém úsilí nemohou dojít reálného uskutečnění. Právě jeho sny, představy a 

touhy z něj činí kritika, který navíc špatně snáší autoritu. Jsou to tyto romantické atributy, které 

chlapce na skautingu přitahují nejvíce, ale nejsou-li usměrňovány a korigovány pomocnou rukou 

vŧdce, který „by uměla láskyplně a jemně vzíti tu rozpálenou mladou hlavu a horké srdce“ a ukonejšit 

je.  

 Srovnáme-li obě dvě pojetí skauta, zjistíme, ţe jeho základním atributem je touha po 

dobrodruţství nacházející moţnost se realizovat právě ve skautingu. Ukázal jsem prve, ţe atributy 

dívky v příručce O dívčím skautingu jsou resultátem dichotomií 19. století. Ovšem i samotný skaut zde 

nenabývá příliš rozumné podoby. To, ţe neţije citovým ţivotem ve smyslu zamilovanosti do 

konkrétní osoby, ještě neznamená, ţe příčinou toho všeho je chladné rozumářství. Naopak, dychtění 

po dobrodruţství, ţivot v přírodě, slib i táborové ohně, všechno to je povaţováno i v Katolickém 

skautingu za znak romantické touhy. Doplním-li tuto charakteristiku o hochovu předpokládanou 

labilitu a vzdorovitost, stojí přede mnou postava beznadějně zmítaná svými vášněmi.  

 Psychologický zpŧsob definování skautŧ a skautek nebyl příliš častý, pravděpodobně kvŧli 

tomu, ţe mezi znalostí psychologického profilu mládeţe a vlastním vytvářením činnosti pro mládeţ je 
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veliký rozdíl. Program se lépe utváří, je-li známo, k čemu má vést. Proto také ve většině příruček
120

 

dominují výčty konkrétních vědomostí a schopností. 

 Chlapec či dívka, kteří vstoupili do oddílu, získali status nováčka. Všem, bez ohledu na 

pohlaví, měla být společná znalost svého skautského zákona. Na místě invariantu, který jej doplňoval, 

se pak střídá slib, heslo, značky a pozdravy. Ze skautských dovedností jím je vázání uzlŧ.
121

 

  Příručkám svazové provenience je společný dŧraz na znalost státní hymny, státního 

znaku a vlajky, stejně jako na správky šatstva. Pozoruhodné je, ţe poţadavek „přišiti knoflík, zašíti 

trhlinu v oděvu, vyčistiti si obuv a nabrousiti nůţ“
122

 je do písmene identický s nárokem na vlče-

nováčka v Radosti a tajích skautingu.
123

 On a jemu podobné poţadavky, kteří se opakovaně objevují 

v rŧzných stupních, tvoří jakousi pojistku proti přistoupivším ve starším věku, kteří si neprošli 

předchozím stupněm. Jedinou podmínkou v Základech junáctví je dosaţení věku mezi 11. a 18 rokem, 

tj. jedná se o nejméně restriktivní poţadavek, který mezi řádky ukazuje na skutečnost, ţe si český 

skauting ve svých počátcích nemohl diktovat jakékoliv podmínky a ve snaze rozšířit svoje řady si 

nedovolil ţádným zpŧsobem k nim omezovat přístup. 

 Od těchto relativně shodných norem se odlišují pouze poţadavky v Organisačním rádci SSP, 

které jsou společné skautkám a skautŧm a dávají jim do vínku znalost některé dělnické revoluční písně 

a zvládnutí upravení ohniště. Další rozdíl pak tkví v tom, ţe tyto zkoušky mají být prováděny před 

komisí, coţ je pravý opak svazového apelu na vŧdce, aby chlapce a dívky prověřovali tehdy, kdy 

nevědí, ţe jsou zkoušeni, tj. beze všech oficialit.  

 Lze tedy shrnout, ţe aţ na Spartakovy skauty práce byly poţadavky na nováčkovi schopnosti 

vcelku konzistentní a skládaly z osvojení základních skautských ideálŧ a hesel, znalosti státní 

symboliky a základních manuálních dovedností. 

 Společný jmenovatel skautských vědomostí a dovedností připisovaných druhotřídnímu 

skautovi a skautce mŧţeme v tomto případě taktéţ označit za vcelku vysoký. Všichni bez výjimky 

měly zvládnout širší základy první pomoci (tj. krvácení, bodnutí hmyzem, zlomenina, omdlení atp.), 

základní tělocvik, znát své bydliště a jeho okolí, od čehoţ se odvíjela znalost orientace v přírodě 

(podle mapy, kompasu, hvězd, Slunce, přírodních znamení), znalost lokálních ţelezničních tratí i 

schopnost vyhledávat spojení v jízdním řádu či u skautek schopnost vypravit balík na poště. Poslední 
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článek společného jmenovatele tvořila znalost skautské praxe, tj. stavba stanu, vaření, ohně. U 

Spartakových skautŧ práce stejně jako svazových skautŧ v Organisaci k tomu bylo dále řazeno 

všestranné uţití skautské hole a šátku.   

 Nejvíce odlišnou od zbytku příruček je Organisační rádce SSP předpokládající znalost dalších 

dělnických písní (Internacionála, Píseň práce), představu o tom, co je to třídní boj a třídní vědomí, a 

s nimi spojené úkoly SSP v proletářském hnutí. Návdavkem jsou přidány znalosti nejméně šesti her a 

základní zeměpisné poznatky spojené s rozpoznáním jedovatých hub a rostlin. Poslední poţadavek má 

velmi blízko k normám obsaţených v dívčích příručkách a znalostech junáctví o znalosti zvířat a 

rostlin.  

 Ostatní příručky spojuje ještě dŧraz na znalost Morseovy abecedy, signalizování a stopování 

zvěře. Skautskou chŧzí (20 krokŧ běh, 20 krokŧ chŧze) musí udolat v časovém limitu vzdálenost 

jednoho a pŧl kilometru skauti, kteří se řídí normami ze Základů junáctví a Příručky skautů D. T. J. 

Oba dva by navíc měly mít něco našetřeno ve spořitelně, minimálně jednu korunu. Dělnického skauta 

pak ke skautovi popsanému v Organisaci připodobňuje jejich znalost mateřské skautské organizace. 

 Nechybí ani jiţ několikrát zmiňovaná znalost základních manuálních úkonŧ jako je zašití 

roztrţeného šatstva, přišití odpadlého knoflíku či vyspravení potrţeného stan. Tu měli prokázat jednak 

dívky, jednak dělnický skaut, jakoţto i svazový skaut podle poţadavkŧ otištěných v Organisaci.  

 Dívkám měla dále připadnout kompetence vyprat si „potřebné prádlo a šaty“
124

, uplatnit se 

dobrým činem, telefonovat a znát prezidentskou standartu. V Organisaci se objevuje i jedna chlapecká 

specialita, a tou je trénování paměti během Kimovy hry. Skauti D. T. J. pak měly svŧj úkol ještě 

ztíţený, neboť museli do oddílu přivést a zaučit alespoň jednoho nového člena.  

 Stručné shrnuto nároky kladené na skauty a skautky se takřka neliší. Dívkám je zpřístupněno 

takřka vše, co představuje skautskou praxi společnou pro všechny organizace. Tak jako se skauti mají 

naučit vařit na ohni, zašívat, pečovat o nemocné, tak se mají skautky naučit stopovat, stavět stany, 

orientovat se v krajině atd. Není zde moţné hovořit o diferenci mezi orientací na přírodu či kulturu, 

výchova je v tomto bodě otevřeně vyváţená v míře dosud největší. Symbolické určení muţe a ţeny 

ztrácí své pevné kontury a je nahrazováno faktickou rovností nebo alespoň velkou mírou shody. To 

nasvědčuje tomu, ţe abstraktní symbolicko-ideové určení nemuselo odpovídat praktické skautské 

výchově, kde míra inovace genderového určení jedince a jeho uplatnění v kaţdodenních 

společenských vztazích mohla být vyšší. Bohuţel se tato práce nezabývá tím, jak bylo s normami 

nakládáno v praxi a nelze tedy ověřit praktický dopad sbliţování nárokŧ. Na druhou stranu lze ale 

předpokládat, ţe tyto nároky byly zaloţeny na jisté reálné zkušenosti, jak tomu nasvědčují proměny 

dílčích nárokŧ mezi jednotlivými příručkami, a proto nelze předpokládat, ţe by jejich vliv byl nulový.   
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 Předběhneme-li výklad, pak lze říci, ţe totéţ platí i pro skauty prvotřídní. Takový hodnostní 

stupeň neznají Spartakovi skauti práce, takţe pro tuto chvíli jim nebude věnována pozornost. Skauti a 

skautky ve zbylých příručkách svorně prokazují rozsáhlou znalost první pomoci, měli by být schopni 

odhadnout vzdálenosti, výšky, obsahy, počty lidí atp., vyznat se ve speciálních mapách a orientovat se 

bez kompasu, postavit sloţitější druhy stanŧ stejně jako táborová kamna, uvařit oběd pro druţinu a 

přivést a vycvičit nováčka.  

 Aţ na Základy junáctví byl kladen dŧraz i na znalost přírody (tj. rostlin, ţivočichŧ, nerostŧ, 

základy astronomie) a schopnost vyloţit skautské ideje a popsat historii skautingu. Dělničtí junáci měli 

navíc interpretovat socialistickou myšlenku a skauti podle Organisace zase znát základní osnovu 

národních dějin. Další společná specifika těchto dvou příruček pak představovala povšechná znalost 

tělovědy a zdravovědy a popisování osob. Kaţdý skaut-chlapec měl také vykonat cestu minimálně 20 

kilometrŧ dalekou a sám během ní měl přenocovat a rychle signalizovat pomocí Morseovy abecedy 

nebo semaforu. 

 Poţadavek na spoření peněz nejen přetrvává v Základech junáctví a Příručce skautů D. T. J., 

on se i rozšiřuje obou dívčích.  

 Na závěr tohoto exkursu ke kompetencím a dovednostem skautŧ první třídy bych se ještě rád 

zmínil o dílčích specifikách jednotlivých organizací. Dělničtí junáci měli zazpívat 5 dělnických, 10 

pochodových a 20 lidových písní, znát minimálně jedno museum ve svém okolí, pravidla slušného 

chování i skautské značky a doručit zprávu v hlídané krajině. Skaut podle Organisace měl znát 

alespoň pět her a skaut definovaný Základy junáctví uplavat minimálně 50 metrŧ. Dívky, podle obou 

příruček, měly uplavat dvojnásobnou vzdálenost, tj. 100 metrŧ, a umět šít v ruce a vyhotovit jídelní 

plán pro třídenní druţinový výlet. Vědomosti a schopnosti kladené na dívky se za osm let takřka vŧbec 

nezměnily. Přibyl pouze poţadavek na povědomí o hlavních představitelích domácího i zahraničního 

odboje.  

 Jak vidíme, předpokládané dovednosti dívek se vyrovnávaly těm chlapeckým. Přesto dívkám 

stále zŧstával odepřen volný pohyb po krajině a samostatné nocování. Zhotovování řemeslných 

výrobkŧ typické pro chlapce je v dívčím podání nahrazeno šitím. 

 Pandán k tomuto takřka radostnému obrázku představují moţnosti, jakých odborných zkoušek 

bylo moţno dosáhnout. Skauti mohli získat celkem 62 odborek, skautky cca o čtvrtinu méně, 46. 

Z toho jich 24 bylo společných pro obě dvě pohlaví, tj. skauti se více jak v polovině odlišovali, 

skautky skoro v polovině. Uţ pouze samotné počty naznačují, ţe skauty-muţi měli moţnost 

projevovat se v širším spektru dovedností. Přesto společný rámec zŧstává vcelku pestrý. Spíše ţenské 

(ve smyslu starosti o domácnost, nikoliv profesionální řemeslné činnosti) šití, vaření a péči o zahradu 

je doplněno spíše muţskou cyklistikou, elektromechanikou, fotografováním či obuvnictvím. Všichni 
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bez rozdílu mají taktéţ znát přírodu (botanika, zoologie, geologie, včelařství), mít nějaké společensky 

oblíbené (hudba, malířství) i uţitečné (první pomoc, hasič, tlumočnictví) schopnosti. 

 Na samotné paletě odborek skautek mají dominantě navrch činnosti spojené s domovem a 

domácností (chov drŧbeţe, domácí hospodářství, mlékařství, pletení, úklid domácnosti, vyšívání, 

zacházení se zvířaty, zručnost, ţehlení) mezi nimiţ trochu překvapivě nalezneme i tesařství. Na 

mateřský úděl skautku připravují odborky ošetřování dětí, výroba hraček či do Organisace nově 

zařazená hygiena.  Odborka úřednice pravděpodobně měla představovat zadní vrátka dívkám, které by 

se neprovdaly a nezajistily si tak ţivobytí. Triptych astronomie, tělocvik a světové bratrství přesahuje 

privátní sféru. Políčeno je v něm na odborné doplnění znalostí o vesmírných tělesech, ale i pohybu 

hvězd zuţitkovatelném při noční orientaci v terénu, dostatek pohybu (byť v porovnání s podmínkami 

pro splnění odborky atleta u skautŧ to bylo skoro zadarmo) a odborka s tak trochu pikantním 

pojmenováním světové bratrství (Uváţíme-li, ţe podobnou odborku chlapecké portfolio nezahrnovalo, 

mŧţeme se ptát, proč nebyla pojmenována jako světové sesterství.) je zaměřena na znalost 

mezinárodních organizací a institucí, dopisování si se zahraniční skautkou a znalost státních vlajek 

všech „skautských“ státŧ.  

 Junáci-chlapci mají moţnost se více profilovat v oblasti sportu (jiţ zmiňovaný atlet, dále 

bruslař, horolezec, lasování, letectví, lukostřelec, lyţař, rybář, střelec, šermíř, veslař), tábornické praxe 

(drvoštěp, houbař, meteorolog, ošetřovatel, řezbář, stopař, táborník, zdravotnictví, zpravodajství), 

zdokonalováním v rŧzných technických dovednostech, kdy je pojmenování odborek mnohdy totoţné 

s označením profese či zaměstnání (horník, instalatér, klempíř, rozhlas, strojník, štolba, telegrafista, 

truhlář, tkadlec, zámečník, zedník), opravy vybavení domácnosti, kam je delegován všeumělec. 

K dobrému školnímu prospěchu je motivuje získání odborky školního prospěchu, zábavou jim mŧţe 

být archeologie, esperanto či hraní na trubku, za které taktéţ mohou získat zvláštní odborku, stejně 

jako za záchranu ţivota.  

 Mezi poţadovanými znalostmi a schopnostmi na straně jedné a moţnostmi zdokonalování se 

v dílčích dovednostech plněním odborek na druhé vzniká jasně patrné napětí. Zatímco znalosti a 

schopnosti jsou nositeli sbliţování a emancipace od jednostranných tradičních ideálŧ, tak struktura 

odborek se k nim naopak vrací. Výsledkem de facto je situace, kdy byl ustaven jistý minimální základ 

společný skautŧm a skautkám. Ten byl výrazně rozšířen oproti dřívějším, např. školním nárokŧm
125

. 

Byly do něj přejaty dovednosti, které dříve byly povaţovány za nehodící se nebo nedostupné pro 

druhé pohlaví. Avšak na této rozšířené společné základně měla být nakonec vybudována „nadstavba“, 

která potvrzovala předchozí (a tehdejším prismatem viděno) odvěké role pohlaví ve společnosti, tj. 

skauti byli vedeni hlavně k technické a manuální dovednosti a skautky zase k starosti domácnosti, 

neboť odborky, které by testovaly jejich schopnost vládnout veřejným prostorem, zde chybí. Hlavní cíl 
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výchovy spočíval v přípravě skauta i skautky na samostatné a bez jakékoliv cizí pomoci zvládnutí 

úkolŧ a překáţek, které před ně ţivot mohl postavit. Je ale nutné poznamenat, ţe anticipací těchto 

překáţek došlo zároveň ke stanovení problémŧ, které nejspíše budou někdy v budoucnu nuceni řešit, 

ovšem okruh nesnází, které měli zvládnout vyřešit obě pohlaví, byl oproti dřívějšku rozšířen. 

 

5.3.  Roveři a junačky  

 Skautskou výchovu završovalo dosaţení stupně rovera (pro skautky) a junačky (pro skautky). 

Spodní věkovou hranici představoval 16. rok. Nebyl to však věk, čeho bylo potřeba dosáhnout, neboť 

„k rovenství nikdo nedoroste věkem, ale vnitřním povznešením a zušlechtěním a povahovou 

dokonalostí“
126

. Roveři a junačky byli skautskou elitou.  

 Podle příručky Katolický skauting je to právě stáří 15 let, kdy začíná v hochově chování 

převaţovat rozumová stránka nad citovou, tu je tedy moţno nyní rozvíjet. Hlavní pozornost by měla 

být věnována posilování vŧle, tj. sebeodříkání, přemáhání svého já, potlačovaní svých negativních 

vlastností („Teď tedy nemá ceny obalovati hochovi kaţdé sousto, jak jsme to dělali Skautům, „aby to 

tolik nebolelo.““
127

). Roverské heslo „Slouţím.“ má býti vštěpováno nikoliv apelem na lidumilnost 

jeho chování, ale s poukazem na hochovu čest. 
128

 Pobyt v přírodě a velké úkoly mu svěřené jej naučí 

zodpovědnosti, uspokojí jeho samolibost a hlavně jej odvedou „od myšlenek z oblasti pohlavní“
129

.  

 Smysl roverského věku je v Organisaci, jediné další příručce, kde je mu věnován prostor, 

nazírán z odlišných pozic. Skauti a skautky vyuţívají dosud získané vědomosti a dovednosti 

„k samostatnosti a práci pro zájmy celku, počínaje vlastním oddílem a ostatními celky skautskými“
130

, 

a to „ať v povolání praktickém či vědeckém, v ţivotě společenském a veřejném“
131

. Funkce oddílu 

Junaček je konkrétně určena k tomu, aby dívky: „1. jim daly prostředí, vhodné k rozvoji jejich vloh, 2. 

daly jim moţnost ţivota v přírodě a poznání přírody; 3. vedly je k pěstění charakteru, vkusu a kultury; 

4. budily v nich zájem a poučovaly je o otázkách ţenských a o otázkách sociálních vůbec“
132

. 

 Stručně shrnuto, v pojetí katolického skautingu se hoch stával rozumnou (či spíše rozumovou) 

bytostí aţ s příchodem období pohlavního zrání. Jeho pozornost mohly rozptýlit pouze úkoly a 

zkoušky konané spolu s jeho druhy v přírodě, daleko od všech dívek. Bohuţel o psychologickém 

profilu dívky se nic nedozvíme. V případě svazového skautingu byl obsah roverského věku definován 

společně pro obě pohlaví. Skauti a skautky, díky své komplexní výchově, se mŧţou uplatnit kdekoliv. 
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Ono „kdekoliv“ je extrapolováno na společnost/veřejnou sféru a praktičnost/vědeckou sféru. Tradiční 

dichotomie domov vs. veřejný prostor mizí. Nahradil ji protiklad veřejné činnosti a praxe/vědy. Jedna 

strana rovnice zŧstala stejná, druhá se proměnila. Tato situace nabízí dvě interpretace. Buďto proměna 

privátní sféry ve sféru praktičnosti/vědy znamenala, ţe došlo k ocenění domácích prácí, ztratily 

charakter samozřejmosti a bylo třeba speciální výchovy, která je zprofesionalizovala, čímţ byl ještě 

zvýšen jejich celospolečenský kredit. Nebo nedošlo k substituci domova/domácnosti s praxí/vědou, 

nýbrţ k jejich faktické výměně. Podívejme se nyní, zamíchají-li nám s tím konkrétní nároky kladené 

na jednotlivé stupně. 

 Prvním překvapivým zjištěním je samotná strukturace tohoto stupně. V případě dívek je 

zachován trojstupňový systém, tak jak jsme na něj pravidelně naráţely doposavad (tj. nováček, druhá 

třída, první třída). U roverŧ druhá třída chybí.  

 Oba dva nováčky spojuje znalost skautského zákona, základy tělovědy, zdravovědy a vlastní 

hygieny, státní vlajky, znaku a hymny, a schopnost číst mapu a orientovat se v krajině, tj. jedná se o 

schopnosti, které se nijak zásadně neliší od těch, které má zvládat druho- i prvotřídní skaut či skautka. 

Stejně tak překvapí, ţe uchazeč o elitní roverský post musí prokazovat, ţe „zná šest základních uzlů 

jako Skaut nováček“ i „první pomoc jako druhotřídní Skaut“
133

 a jako prvotřídní skaut zapálí oheň, na 

němţ uvaří jídlo pro dvě osoby. Jediné novum zde představuje explicitní dŧraz na vědomí si nebezpečí 

„z poţívání alkoholu, uţívání tabáku a význam pohlavní zdrţenlivosti“. 

 Junačka má pak zvládnout postavit stan ze dvou pláten, ačkoliv prvotřídní skautka měla 

postavit i sloţitější stany, dále pak denně cvičit a vyznat se v hlavních domácích pracích i v hlavních 

ţelezničních tratích v republice.  

 Byly-li nároky u vlčat a šotkŧ a skautŧ a skautek relativně vyváţeny, ba se sbliţovaly, pak je 

vrchol skautské hierarchie stiţen schizmatem. Stejnou notu roveři a junačky nalezly pouze ve 

znalostech samosprávy, soudnictví, ústavy a vlády.  

 Abych lépe vystihl nerovnoměrnost nárokŧ v druhé a první třídě, shrnul jsem je do následující 

tabulky. 
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oblast vědění Junačka 2. třídy Junačka 1. třídy Rover 1. třídy

příroda
Zná hospodářské rostliny našich krajin a 

jejich zuţitkování.

znalost podle výběru vlastního: hvězdářství, 

botanika, zoologie, geologie,biologie, chemie, 

elektřina

Pozná nejčastěji se vyskytující stromy a 

byliny a přinese ke zkoušce vlastnoručně 

vypěstovanou květinu

kultura
Prokáţe povšechnou znalost místních 

památek a jejich historie

manuální zručnost

Obstará pro sebe všecky správky, 

zhotoví nějaký uţitečný předmět pro 

klubovnu, oddíl nebo jinou Skautku

Dovede ušít jednoduchý oblek nebo část 

obleku nebo kus prádla

Ví, jak odstraniti skvrny z látek a kovŧ

péče o sebe Zná cenu svých denních cvikŧ

Prokáţe, ţe ve svém okolí dosáhla 

uplatnění hlavních pravidel 

zdravotnických a ţe se sama jimi řídí ve 

svém soukromém ţivotě

plování na 200 m, je-li tu zákaz lékaře, pak 

nahradí tuto činnost buď odznakem poutníka 

nebo instruktora

Uplave alespoň 50 metrŧ

péče o druhé

Dovede poskytnouti první pomoci při 

mdlobách, popálení, opaření  a omrznutí 

a zastaviti krvácení

Dovede uţíti nejběţnějších lékŧ, sestaví 

příruční lékárničku a zná nejjednodušší 

obvazy a obklady

Umí upraviti pokoj a loţe nemocného
Zná přípravu několika lehkých jídel pro 

nemocné.

tábornictví, skautská praxe Sestaví podrobný plán třídenního výletu

Sestaví týdenní jídelní lístek pro tábor a 

jídla na něm uvedená dovede téţ upraviti. 

Zná přípravu několika lehkých jídel pro 

nemocné

získání odznaku táborníka

Dovede zvoliti vhodné tábořiště a vyzná 

se ve švech táborových pracích.

odhad vzdálenosti plochy, počtu výšky a váhy, 

jako v prvotřídní zkoušce skautské

Zná hlavní souhvězdí

Provede hru za rŧzných okolností

Nacvičí se skautkami denní cviky

Napíše příspěvek do skautského 

časopisu na libovolné téma

občanství
Zná základní občanská práva a 

povinnosti v RČS

odborky

Má 4 odborné zkoušky, z nich 2 z těchto 

z těchto oborŧ: první pomoc, ošetřování 

nemocných, ošetřování dětí, vaření, šití

získání odznaku táborníka; vědy přírodní: 

znalost podle výběru vlastního: hvězdářství, 

botanika, zoologie, geologie,biologie, chemie, 

elektřina

samostatnost

cestu 30 km pěšky nebo ve člunu nebo 60 km 

na kole ve dvou dnech s přenocovánímv 

přístřešku nebo ve stanu. podá o cestě 

podrobnou zprávu s náčrty a podrobnými 

pokyny a vlastním pozorováním  

 

 Základní poznatek je zřejmý. Po Junačkách toho bylo vyţadováno mnohem více neţ po 

Roverech, a to kvalitativně či kvantitativně. Rover měl prokázat samostatnost při pěším putování, zisk 

odborky s přírodní tématikou, plavat a mít základní znalosti ze skautské praxe. Ani v roverském věku 

nebylo Junačce dovoleno samostatně putovat, její soběstačnost měla být vyvedena do schopnosti ušít a 

vyspravit si šaty. Junačka se také učí starat se nejen o sebe, ale o celou druţinu, resp. oddíl, (vymyslet 

plán výletu, sestavit jídelní lístek) stejně jako o nemocné v něm i mimo něj.  

 Zkrátka a dobře, nároky kladené na druho- a prvotřídní Rovery a Junačky se podle mého 

soudu dá shrnout do protikladu aktivního muţe brázdícího svět a ţeny aktivně se připravující na 

mateřskou roli. Tím je i rozhodnuta výše předestřená dvojí moţná interpretace proměny dichotomie od 

Tabulka č. 1: Nároky kladené na rovery a 

junačky v první a druhé třídě. 
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„muţ-veřejnost X ţena domov“ k „muţ-veřejnost X ţena-praxe/věda“. Jedná se zde spíše o 

přejmenování jedné strany rovnice neţ o zásadní významový posun. 

 Stručně řečeno, od vstupu do vlčat či šotkŧ aţ do sloţení prvotřídní skautské zkoušky se 

nároky kladené na znalosti a dovednosti hochŧ a dívek sbliţovaly. Dívkám byly sice obvykle některé 

z nich zpřístupněny aţ ve vyšším stupni neţ chlapcŧm, ale v zásadě tato sbliţovací tendence ve 

výchově chlapcŧ a dívek, spojená se vzájemným otevíráním polí, je prokazatelná. Nikdy sice nedošlo 

k tomu, ţe by skautování dívek byl zcela prosto orientace na činnosti spjaté s chodem 

hospodářství/domácnosti, ale na druhé straně jejich základy měli zvládat i chlapci. Zlom poprvé 

identifikovaný ve struktuře odborek skautŧ a skautek, které pro mě ztělesňují indikátor moţností, 

skrze ně mohly být rozšiřovány skautské kompetence. Diference mezi junačkami a rovery, elitními 

skauty, je pak vrácena na úroveň vlčat a šotkŧ.  

 Nelze opomenout zdŧraznění, ţe výše nastíněný vývoj je platný pouze pro svazový skauting. 

Spartakovi skauti práce nerozlišovaly normy platné pro chlapce a dívky, ale jejich základní skautskou 

dovedností mělo být třídní uvědomění a příprava na třídní boj. Jde-li o jejich poţadavky z oblasti 

skautské praxe, tak se nijak výrazně nelišily od těch, jaké byly kladeny na svazové skauty a skautky. 

Ani skauting provozovaný dělnickými tělocvičnými jednotami nijak výrazně nevystupoval z linie 

nastavené svazem. I zde byly skautské myšlenky okořeněny třídním uvědoměním a o nárocích obecně 

platí to, ţe byly nejprecizněji určeny, tj. bylo jich nejvíce. Bohuţel nám chybí srovnání s nároky, 

kterým byly vystaveny skautky D. T. J., jejichţ existence je v textu zmíněna. Totéţ se týká i 

katolického skautingu, v němţ je vývoj skauta, na rozdíl od ostatních příruček pojímán jako zbavování 

se citové sloţky a přejímání rozumové, přičemţ tento proces začíná aţ s roverským věkem.  
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6. Postavení skautů a skautek v ilustrativním materiálu 

 V této kapitole se hodlám zaměřit na genderovou interpretaci ilustrací ve vybraných 

skautských příručkách. Tuto kapitolu chápu jako protiklad a doplnění předchozího výkladu v tom 

smyslu, ţe ilustrace je ze své podstaty zjednodušenou reprezentací hodnot umístěných v textu. Navíc 

lze předpokládat, ţe vizuální materiál snadněji upoutá čtenářovu pozornost neţ samotná četba. K tomu 

je třeba připočítat, ţe samotná recepce vizualizací textu implicitně slouţí jako výklad textu samotného. 

Výběr pramenŧ omezen samotným zadáním, tudíţ z mého zkoumání budou vyřazeny příručky 

Stručné dějiny skautingu a Katolický skauting, neboť neobsahují ţádnou ilustraci. 

 V samotném bádání jsem rozlišil dva fundamentální pohledy na tuto problematiku: 

kvantitativní a kvalitativní. Jsem toho názoru, ţe nejlepší bude provést jednotlivé dílčí analýzy a 

v závěru se pokusit o jejich prŧnik. 

 V prvním kroku bych se pokusil zhodnotit, co vše nám mohou ilustrace v příručkách sdělit 

z hlediska mnoţství a frekvence ilustrací. Další kroky budou zaměřeny na situace, v nichţ jsou ţeny a 

muţi zobrazovány, jaké atributy jsou jim přisuzovány, tj. co je moţno vyčíst o feminitě a maskulinitě 

z jednotlivých ilustrací, a lze-li v nich nalézt nějakou dynamiku či rozdíly. V posledním kroku bych se 

pak rád věnoval těm ilustracím, které se vztahují k poţadavkŧm skautské praxe a zdánlivě se 

genderového uspořádání netýkají. 

Dříve, neţ přistoupím k samotné interpretaci, povaţuji za nezbytné zdrţet se u tématu nedílně 

spojeném s charakterem ilustrace, u tématu rozdílu mezi obrazem a fotografií. 

 

6.1.  Obraz a ilustrace, shody a rozdíly 

  Právě z těchto typŧ zobrazení se skládá mnou analyzovaný ilustrativní materiál. V tomto 

směru mi velmi dobře poslouţil článek „O interpretaci vizuálního textu“ Martina Foreta, a vychází 

z něj mé chápání této problematiky. 

Spolu s ním a Rolandem Barthesem
134

 mŧţeme říci, ţe základní distinkcí mezi obrazem (tj. 

kresbou, malbou apod.) a fotografií je fakt, ţe fotografie sdílí autoritu skutečnosti, ačkoliv všichni 

dobře vědí, ţe je snadno manipulovatelná. Fotografie mechanicky zachycuje vybranou scénu, ale 

zároveň ji přetváří např. zpŧsobem výběru objektu, jeho stylizací, zaostřením. Avšak u tvŧrce obrazu 

je výběr významného a nevýznamného, „soubor řízených transformací“
135

 vytvářející reprezentace, 
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 MARTIN FORET, O interpretaci vizuálního textu, in. Média a text II, (ed.) MICHAL BOČÁK, JURAJ 
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výrazně explicitnější a zřejmější. Lze tedy shrnout, ţe rozdíl netkví v podstatě pouţití obrazu či 

fotografie jako ilustrace, nýbrţ ve stupni obecnosti a persvaze, který vyjadřuje. 

Jiné rozlišení lze odvodit z textu Waltera Benjamina Co je to fotografie?
136

. Říká, ţe přes 

veškerou plánovitost, „divák neodolatelně cítí hledat v takovém obrázku (tj. fotografii) maličkou 

jiskřičku náhody, Tady a Teď, …“. To, co je na obraze in potentia, co umoţňuje na návodné ilustraci 

pomocí několika tečkovaných čar naznačit proměnu a časovou dynamiku, je na fotografii zachyceno 

„Tady a Teď“ – fotografie je aktualizací obrazu, jednou z jeho konkrétních podob, která jako by 

říkala: „Podívejte, i takto to lze provést, i takto se to mŧţe stát.“ 

 Přesto, jde-li o základní sémiotickou strukturu, mají fotografie a obrazy mnoho společného. 

Předně, skládají se z ikonických znakŧ, tj. takových znakŧ, mezi nimiţ a označovanými existuje 

podobnost, sdílejí společně určité vlastnosti, takţe v jejich vztahu se stírá skutečnost, ţe označující, 

označované a objekt jsou tři odlišné jevy.
137

 Umberto Eco pak poznamenává, ţe „ikonický znak je ve 

skutečnosti text … fráze nebo celý příběh; ikonické znázornění koně neodpovídá slovu „kŧň“, ale 

spíše popisu koně…“.
138

 

V samotném procesu čtení obrazu pak Foret rozlišuje tři fáze: 

I) percepci – aktivní smyslové vnímání; 

II) recepci – porozumění, dekódování do mentálních struktur, „doslovné“ – denotované sdělení; 

III) interpretaci – zasazení do konotativních struktur, pochopení „symbolického“ sdělení. 

 Celkové vyznění ilustrace záleţí na recipientovi, na jeho kulturně-symbolické výbavě a 

schopnosti ji pouţívat, rozlišovat jednotlivé (diskontinuitní) znaky, nepoddat se podmanivé síle 

komplexnosti všech znakŧ, na snaze vyčíst z něj co nejvíce.  

 V této souvislosti je třeba mít na paměti, ţe jasná hranice mezi denotací a konotací neexistuje. 

Přesto se v některých případech pokusím převést jednotlivé obrazy z příruček na text, zachytit jejich 

denotaci (tj. pouhý „čistý“ popis), ačkoliv je mi jasné, ţe se nikdy nelze zcela oprostit od konotací (tj. 

fráze, příběh – viz Eco výše), které ve znaku vidím, a pokusit se je vyloţit v jejich symbolickém řádu, 

tak, jak je mohli recipovat a interpretovat i jejich dřívější čtenáři. 
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6.2.  Kvantitativní analýza ilustrací 

 Odrazovým mŧstkem pro mé snaţení je na tomto místě vytvoření funkční typologie, která by 

postihla, resp. vytvořila, základní strukturu ilustrací, kterou se budu nadále řídit. 

 Nejprve jsem rozdělil ilustrace podle toho, je-li na nich zobrazen muţský a ţenský element, 

popř. jejich kombinace, nebo zdali se ilustrace týká skautské praxe. Zde je záhodno upřesněni, ţe 

pojem „skautská praxe“ je značně široký a nedávalo by smysl, pokud by byli skaut či skautka 

zobrazováni v situacích ne-skautských, rozcházejících se s jejich etickým kodexem, samozřejmě 

pomineme-li ony případy, kdy záměrně plní kontrastní funkci. Toto dělení je utvořeno tak, ţe 

jakémukoliv vyobrazení lidské postavy je dávána přednost a je zařazeno do kategorie muţe či ţeny. 

Kategorie muţství a ţenství jsou dále rozděleny podle toho, je-li v nich zobrazen(a) skaut či skautka, 

na coţ usuzuji podle (ne)přítomnosti kroje či jiného dílčího atributy na postavě. 

Do samotné kategorie „skautská praxe“ jsou zahrnuty ty ilustrace, které zobrazují jednotlivé ukázky 

skautských dovedností (např. stavbu chýše, lis na klobouky, tabulku s Morseovou abecedou nebo 

pochodovými značkami atd.), ovšem v jejich „neţivotné“ podobě. 

V posledním rozdělení jsem ilustrace v kaţdé kategorii rozdělil na obrazy a fotografie. 

Poslední kategorii pak tvoří ty „neurčitelné“ ilustrace. Jsou neurčitelné v tom smyslu, ţe buď nelze 

poznat, co je na nich vyobrazeno, nebo nelze určit, jedná-li o obraz či fotografii.  

Shrneme-li takto získaná data do jedné tabulky, zjistíme, ţe: 

kdo je na ilustraci typ ilustrace

A. B. Svojsík: 

Základy 

junáctví

Popelka Biliánová: 

O dívčím skautingu

B. Halaburda: 

Příručka skautŧ 

D. T. J.

J. Petrbok: 

K Jadranu.

B. Herbenová: 

Příručka dívčího 

skautingu

V. Mucha: 

Organisační 

rádce SSP

A. B. Svojsík: 

Organisace

J. Novák: 

Radosti a taje 

skautingu

CELKEM

muţ obecně A) obraz 52 0 6 0 1 0 2 15 76

B) fotografie 28 0 0 4 0 1 0 0 33

muţ skaut C) obraz 11 0 13 0 1 0 8 34 67

D) fotografie 17 0 0 5 0 0 0 1 23

ţena obecně E) obraz 1 0 0 0 1 0 1 0 3

F) fotografie 2 1 0 1 1 0 0 0 5

ţena skautka G) obraz 0 0 0 0 4 0 2 0 6

H)fotografie 1 4 0 0 0 0 1 0 6

skautská praxe I) obraz 67 0 56 1 9 0 120 14 267

J) fotografie 18 0 0 18 2 0 0 1 39

muţi + ţeny K) obraz 1 0 3 0 0 0 0 0 4

L) fotografie 2 0 0 4 0 3 0 6 15

neurčitelné M) smíšené 3 0 0 2 0 0 0 2 7

CELKEM 203 5 78 35 19 4 134 73 551  

 

Prvním zjištěním je, ţe poměr počtu obrazŧ vŧči počtu fotografií je 423 ku 121. Je zřejmé, ţe 

fotografií vyuţívají více menší či okrajovější organizace a autoři snaţící se etablovat. V našem případě 

Tabulka č. 2: Typologie a počty ilustrací v jednotlivých 

příručkách. 
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se to týká příruček vzešlých z pera Popelky Biliánové, J. Petrboka a Viléma Muchy.  Nemají tudíţ 

vytvořený tak rozsáhlý obecný arsenál a jsou nuceni postupovat induktivně, tj. spojovat jednotlivosti a 

momentky a z nich vyvozovat normy. U příruček s převahou obrazŧ naopak fotografie pŧsobí 

jako dedukce z obecné normy.  

Dívky, bez ohledu na typ zobrazení, zabírají celkem 20 ilustrací, chlapci 199, na 22 jsou pak 

zobrazeni společně, přičemţ statistiku v tomto směru „zachraňují“ organizace se silnou levicovou 

orientací a kolektivismem s ním spojeným. Jak vyplývá z celkových údajŧ, ţenský element se častěji 

objevuje doprovázen elementem muţským neţ sám.  

U ilustrací dívek obrazy tvoří 45 % a fotografie 65 % všech ilustrací (kategorií E – H). U 

chlapcŧ je to pak 72 % obrazŧ a 18 % fotografie ze všech ilustrací (kategorie A – D). Z toho mŧţeme 

dovodit, ţe chlapci-skauti na sebe brali častěji podobu nositelŧ obecných skautských norem, jejich 

převahu lze chápat jako vyjádření persvazivního nároku. Dívky-skautky, byly-li vŧbec zobrazeny, pak 

představovaly aktualizaci normy, nahodilost a moţnost, nikoliv pravidelnost a samozřejmost, avšak 

pokud ano, pak zřídkakdy pro něco jiného neţ pro správné nošení kroje. 

Neopominutelným jevem zŧstává to, ţe takřka polovina všech ilustrací spadá pod kategorie I a 

J, tj. skautské praxe. Této problematice se budu věnovat dále v kapitole XY
139

. 

 Z hlediska frekvence ilustrací v jednotlivých příručkách mŧţeme odlišit dvě základní skupiny. 

Do první patří knihy, které obsahují jednu ilustraci na čtyři strany či méně, druhou tvoří knihy, kde se 

jedna ilustrace vyskytuje nad deset stránek textu. V první skupině nalezneme příručky K Jadranu, 

Příručku skautů D. T. J., Organisaci, Radosti a taje skautingu a Základy junáctví. Do druhé náleţí O 

dívčím skautingu, Organizační řád SSP a Příručka dívčího skautingu. Jak vidno, příručky určené 

dívkám nalezneme na samém chvostu tohoto ţebříčku, coţ nasvědčuje i jistému ostychu z vizuální 

reprezentace, který v jejímţ rámci je přeci jen posouvání hranic patrnější neţ s textu samotném.  

 

6.3. Postavení ţeny  

 V této kapitole se pokusím o zhodnocení toho, v jakých situacích a rolích byly ţeny 

zachycovány na ilustracích. Pokusím se vytvořit několik tematických okruhŧ situací a rolí, v nichţ 

mŧţeme skautky najít a z nich rekonstruovat postavení ţeny-skautky (a tedy i ţeny obecně).  

 

 

                                                           
139
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6.3.1. Tradiční role, tradiční zobrazování.  

 Stereotypní stylizaci ţenství nalezneme jiţ, vcelku 

nepřekvapivě, v Základech junáctví. Na jediné fotce, zachycující 

podle popisku skautky, je vidíme, jak se v souladu s tehdejšími 

konvencemi starají o nemocné nebo se na tuto situaci připravují 

(ilustrace 1). Pokud by nebyl pod obrázkem umístěn popisek, ţe 

se jedná o anglické skautky, těţko by je v zobrazených ţenách 

tehdejší čtenář hledal, neboť z fotky není patrný ţádný příznakový atribut spojený se skautingem. Tato 

ilustrace pŧsobí zcela obecným dojmem. Na jiném místě v knize
140

 se setkáme s fotografií 

dokumentující „vyučování první pomoci na školách anglických“, kde jsou opět ţeny znázorněny při 

plnění svých povinností v ošetřovatelském oboru. Ačkoliv většinu osob zde zachycených fotografem 

tvoří muţi, jediná ţena se zdá být ošetřující. Muţi namísto toho pŧsobí dojmem dohlíţitelŧ, snad 

profesních lékařŧ.  

 Na další fotce, situované do anglické školní 

kuchyně (ilustrace 2), vidíme děvčátka v bílých šatech, 

kterak kaţdá stojí před svou mísou a učí se vařit. 

Příznačné přitom je, ţe na rozdíl od chlapcŧ, jak 

uvidíme dále, jsou dívky v této činnosti vykazovány do 

kuchyně v domácnosti či ve škole, zatímco chlapci vaří 

venku na otevřeném ohni.  

 Právě do sféry privátní jsou nejčastěji situovány i dívky 

v příručce Popelky Biliánové O dívčím skautingu. Dle mého 

názoru je symbolickým ztělesněním této skutečnosti fotografie 

„tábora“ skautek ve Skedni (ilustrace 3), kterým je opuštěná vila 

obehnaná ţivým plotem. To lze chápat jako jasné vymezení 

hranice mezi světem soukromým a veřejným, podtrţené ještě 

zamříţovanými okny. I fotka skautky opírající se o polní nářadí
141

, 

kterým pravděpodobně zúrodňovala záhon, vedle něhoţ stojí, je 

pořízena v zahradě a nikoliv ve volné přírodě – obdělává tedy součást hospodářství, de facto 

„domácnost“.  

                                                           
140

 ANTONÍN B. SVOJSÍK, Základy junáctví, Praha 1912, s. 476. 
141

 POPELKA BILIÁNOVÁ, O dívčím skautingu, Praha 1914, s. 33. 

Ilustrace 1 Skautky - ošetřovatelky.               
(A. B. Svojsík: Základy junáctví, s. 33) 

Ilustrace 2Skautky - ošetřovatelky.               
(A. B. Svojsík: Základy junáctví, s. 33) 

 

Ilustrace 1 Skautky - ošetřovatelky. (A. B. 
Svojsík: Základy junáctví, s. 33) 

Ilustrace 3 Dívčí  vzor - školní kuchyně anglická (A. 
B. Svojsík: Základy junáctví, str. 407) 

Ilustrace 4 „Tábořiště“ skautek ve 
Skedni. (Popelka Biliánová: O dívčím 
skautingu, str. 2) 
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 Jiných forem nabývá tato tématika ve zpodobňování dívek takovým zpŧsobem, který nápadně 

připomíná rodinná fota (ilustrace 4 a 5). Z dívek jakoby vyzařovala vrozená umírněnost, poddajnost či 

pasivita. Na ilustraci č. 4 jsou dívky-skautky seskupeny  kolem Popelky Biliánové, příznačně opět  

 

 

v zahradě, přičemţ její ochranitelství je podtrţeno přivinutím si nejmenší skautky nejblíţe k sobě. Na 

ilustraci č. 5 jsou zachyceny skautky v pozici, kdy ruce sloţené v klíně splývají se zpŧsobným 

posedem. Monolitičnost jejich uskupení je pak podtrţena ošacením skautek, funkčně prostým a tím 

odkazující k ideálu dobré hospodyně. Popelka Biliánová svým skautkám do vínku nedala kroj, který 

by se jakkoliv odlišoval od běţné domácí módy tehdejších ţen ze středních a niţších vrstev. 

Ilustrace 4 Popelka Biliánová se svou "skautskou 
rodinou" (P. Biliánová: O dívčím skautingu, str. 49) 

Ilustrace 5 Skautky Popelky Biliánové na výletě                 
(P. Biliánová: O dívčím skautingu, str. 17) 
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 Velmi zajímavou z hlediska vzájemného vztahu muţŧ a ţen se jeví ilustrace
142

, na níţ je 

vyobrazena „hra s provazem“: naproti sobě stojí dva chlapci, v ruce mají volnou smyčku. Uprostřed 

mezi nimi na zemi stojí podstavec, na něm je poloţeno jablko, před smyčkou je na všech čtyřech 

děvče v sukni a chystá se prostrčit ruku smyčkou a chytnit jablko. Na ilustracích jiných her dívku – 

skautku nikdy nenajdeme, pouze zde, kde je v takovém postavení, které 

by se symbolicky dalo vyloţit jako akt dominance ze strany skautŧ.  

 Na závěr této podkapitolky bych se rád zmínil o dvojsečnosti 

výkladu jedné z ilustrací (ilustrace 6). Zdánlivě zde dochází ke 

koncentraci stereotypŧ, a to ve spodobnění indiánŧ a spojení ţeny s šitím. 

Avšak celková stylizace a vršení stereotypŧ zařazuje ilustraci do oblasti 

karikatury. Mŧţeme se tedy ptát, co je vlastním předmětem karikatury. Co 

znamená fakt, ţe ţena ve své činnosti neobejde bez přispění muţe, který jí navléká „niť“ tím, ţe ji 

přivázanou na konec šípu prostřelí uchem jehlice? Jedná se o zlehčování aktivního, dominantního a 

ochranitelského muţského prvku, který se svou snahou dostát očekáváním a atributŧm, stává 

absurdním? Nebo se jedná o nadsazené, „podtrţené“ vyjádření atributŧ „indiánskosti“? 

 

6.3.2.  „V nemohoucím věku.“ 

 Z arzenálu ilustrací, na nichţ najdeme dívky, stojí za to vyjmout zvláštní kategorii. Zatímco 

muţi bývají nejčastěji reprezentováni mládím a dobrou tělesným ustrojením (jak uvidíme v další 

kapitole), ţeny a dívky jsou v protikladu k tomu nebývale často zobrazovány v tom, co jsem pracovně 

nazval „nemohoucím věkem“, a to buď jako malé dívenky nebo jako staré dámy dŧchodového věku, 

k nimţ je nutno brát zvláštní ohledy.  

 Stačí srovnat tyto ilustrace (Ilustrace 7 – 10): 

 

 

 

 

                                                           
142

 JAROSLAV NOVÁK, Radosti a taje skautingu, Praha 1937, s. 126. 

Ilustrace 5 Karikatura Ilustrace 6 Karikatura? (J. 
Novák: Radosti a taje 
skautingu, str. 113) 

Ilustrace 7 (A.B. Svojsík: 
Základy junáctví, str. 683) 

Ilustrace 8 B. Halaburda: 
Příručka skautů D. T. J., 
str. 13 
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Podíváme-li se pozorně, všimneme si, ţe se vybrané ilustrace rekrutují 

pouze ze tří příruček, z toho ve dvou je jejich zastoupení 

častější. Jedná se o příručky určené skautŧm a vlčatŧm. V nich nalezneme obrazy ţen potřebujících 

pomoc skauta – muţe. Ten odhání psa od malého děvčete
143

, dovádí ji domŧ, zavazuje jí poraněnou 

ruku, pomáhá staré paní při chŧzi, stejně tak jí uvolňuje místo v dopravním prostředku
144

 nebo jí 

narube dřevo. Do této vţdy galantní péče o ţeny, kterou se skautské kodexy snaţily svým čtenářŧm 

vštípit, lze zahrnout i ilustrace skauta smekajícího klobouk před dámou na ulici.
145 

Pomoc, péče a úcta 

k ţenám se zdá být všudypřítomná, zároveň však pomáhala udrţovat přesvědčení o muţské 

dominanci. 

  

6.3.3.  Aktivní, samostatná, rovnoprávná. 

 Takovou skautku najdeme hlavně v příručkách určeným 

dívkám a levicovým skautŧm (resp. Skautŧm socialistŧm a 

Spartakovým skautŧm Práce).  

 Na jedné z prvních stránek Příručky dívčího skautingu 

(ilustrace 11) se setkáme s dívkou-skautkou, kterak s batohem na 

zádech schází k táboru, za nímţ vychází či zapadá slunce. 

Samostatnost a aktivita je demonstrována nataţenou rukou, která 

ukazuje na tábor, označující zároveň i správou cestu k němu 

vedoucí. Tou je dívčí skauting  dovolující dívce chodit samotné 

přírodou (na obraze je naznačena několika jehličnany), v níţ si bude 

moci postavit tábor a tak jí poznávat i podmaňovat.  

 Takový byl pravděpodobně ideál skautek. Ale cesta k němu 
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 BOHUMÍR HALABURDA, Příručka skautů D. T. J., Praha 1921, s. 13. 
144

 tamtéţ 
145

 BOHUMÍR HALABURDA, Příručka skautů D. T. J., Praha 1921, s. 13. 

Ilustrace 10 (J. Novák: 
Radosti a taje skautingu, 

str. 78) 

Ilustrace 9 B. Halaburda: 
Příručka skautů D. T. J., str. 
11 

Ilustrace 11 Ideální skautka podle 
představ skautek. (B. Herbenová: 
Příručka dívčího skautingu, 
nečíslováno) 
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začala umírněněji. V Základech junáctví je například jednou z nejméně kontroverzních ilustrací 

fotografie, na níţ startuje závod muţŧ v běhu a mezi diváky, samými muţi, přihlíţí i ţena v bílé 

zástěře.
146

  

 Rovnost pohlaví na ilustracích je pak nejlépe patrná v Petrbokově příručce K Jadranu.  Na 

ilustraci 12 
14

 vidíme skauty skautky, jak 

připravují v táborové kuchyni jídlo pro 

celý oddíl. Z fotografie přitom nelze 

usuzovat na nějakou specifickou dělbu 

práce podle pohlaví. Stejná situace panuje 

i na další fotografii
147

 z této příručky, kde 

se jiţ podává hotový oběd. Ve frontě na 

něj stojí chlapci i dívky, jedni vedle 

druhých. Jiná fotografie
148

 je laděna do toho, co jsem výše nazval 

rodinným portrétem – na kamenech na mořském břehu zpŧsobně sedí dvě 

slečny (snad skautky), kousek od nich dva muţi. Kaţdopádně ilustrace 

z této příručky pŧsobí značně rozdílně, srovnáme-li je s Novákovou nebo 

Halaburdovou příručkou. 

 Stejně „genderově korektní“, mohu-li pouţít dnešní slovník, se 

pak jeví i fotografie z Organisačního řádu SSP. Ten obsahuje skupinové 

foto
149

, kde skautky, ač v početní menšině, stojí volně rozprostřeny mezi 

skauty. Na jiné fotce
150

 prochází manifestující druţina skautŧ, za níţ je 

poněkud hŧře viditelná pochodující druţina skautek. Patrně ale nejlépe 

tuto rovnost v zobrazování ukazuje fotografie vŧdce a vŧdkyně vedoucích 

schŧzku (ilustrace 13). Za povšimnutí stojí velmi mladý vzhled obou vedoucích. 

 Interpretačním oříškem se pak zdá fotografie (ilustrace 14), která je 

umístěna na konci rejstříku příručky Organisace. Jedná se o nejotevřenější, 

nejerotičtější zobrazením dívky – skautky. Tři skautky jsou seřazeny nad sebou ve 

vchodu do stanu. Stanová plachta jim splývá s krojem a tvaruje jim křiklavě světlé 

výstřihy pod krkem. K tomu se dvě usmívají, snad aţ koketně, do objektivu, třetí 

cudně klopí zrak k zemi. Symbolika vchodu, který je zatím zavřen, kombinována 

s vyzývavým pohledem přímo na fotografujícího, se mi jako neexplozivnější 
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 JAROSLAV PETRBOK, K Jadranu, Praha 1922, s. 9. 
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 JAROSLAV PETRBOK, K Jadranu, Praha 1922, s. 22. 
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 VILÉM MUCHA, Organisační rádce Spartakových skautů Práce, Praha 1928, s. 2.  
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 VILÉM MUCHA, Organisační rádce Spartakových skautů Práce, Praha 1928, s. 32. 

Ilustrace 12 Společná práce v kuchyni (V. Petrbok: K Jadranu, str. 7) 

Ilustrace 14 
Organisace, str. 232 

Ilustrace 13 Vůdce a vůdkyně. 
(Organisační rádce SSP., str. 
24) 
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podoba ţenství s jakou jsem zatím ve skautských příručkách setkal.  

Příznačně se mi přitom jeví to, ţe se nejedná o ilustraci textu, ale o reklamu samostatně stojící 

v úplném závěru knihy, která je ještě navíc uvedena slovy „Skautŧm! Vše pro táboření a sport…“. 

Snad by se fotografie doprovázejíc inzerát dala označit za výsledek touhy inzerujícího zvednout své 

zisky tím, ţe takto osloví muţské čtenáře, ale nesmíme zapomenout, ţe její podoba jistě musela projít 

schválením i z řad skautských.  

 Role a činnosti, v nichţ se dívky, skautky, ţeny – zkrátka všechny podoby feminity – ocitají, 

jsou nejčastěji silně spjaty s tradičními představami o roli ţen ve společnosti. Jsou vykresleny v rolích, 

které jim přisuzují starost a péči o domácnost („angel in the house“) a pro činnost ve vnějším světě 

potřebují patronaci muţe. Tento stereotyp přeţívá a reprodukuje se zejména v příručkách psaných 

skauty-muţi pro skauty-chlapce, ale i příručce O dívčím skautingu či v Příručce skautů D. T. J.. Oproti 

tomu je třeba zdŧraznit, ţe rovnějšího postavení se jim dostává v příručkách pro dívky a pro 

socialisticky orientované skautky, byť o příručce pro skauty D. T. J. to zdaleka neplatí. Nelze zde 

samozřejmě mluvit o dokonalé vyváţenosti a korektnosti, ale o jisté skulině pomalu se otevírající 

v pomyslných dvířkách „emancipace“, umoţňující ţenu zobrazovat v dříve nemyslitelných situacích. 

 

6.4.  Postavení muţe 

 Nyní jiţ víme, v jakých rolích a situacích byly na ilustracích pojaty ţeny. Otázkou však 

zŧstává, jak situace vypadala na straně muţŧ. Znovu se pokusím popsat několik okruhŧ, v nichţ se 

muţi obecně i skauti objevují a ty následně zhodnotit.  

6.4.1. Tradiční role, tradiční zobrazování a otevřený svět. 

 Zdání maskulinity postavy na obraze je mnohdy docilováno 

redukcí mnoţství symbolŧ na ty jednoznačné. Prvním základním 

znakem, navozujícím představu maskulinity je tělesná konstituce, a 

to nejlépe oplývá-li patřičnou muskulaturou. V tomto případě k 

skautingu jako hodnotovému impériu neodkazuje ţádný vnější 

atribut, nýbrţ jen 

fyzická 

dokonalost, která by měla být kaţdému junákovi 

vlastní (ilustrace 15a 16).  Ilustrace 14 A. B. Svojsík: Základy junáctví, str. 561 

Ilustrace 13 A. B. Svojsík: 
Základy junáctví, str. 552 



55 
 

 Ovšem ne na všech ilustracích je tohoto postupu vyuţito. Namísto toho 

je genderové příznakovosti docilováno přisuzováním vnějších atributŧ, např. 

krátkých kalhot. K junáckému světu odkazuje vyobrazení zřetelně patrných 

krojových prvkŧ, hlavně klobouku s plochou krempou a 

šátkem uvázaným kolek krku (ilustrace 17 a 18), nezřídka 

lze ale rozeznat i celý, takřka předpisový kroj. 

 Muţské „skautské tělo“ je však třeba umět 

vypěstovat a starat se o ně. Proto najdeme v mnoha příručkách, zejména 

v Základech junáctví (a zde bych rád poloţil otázku, nakolik je to dŧsledek 

Svojsíkovy nedobrovolné emancipace od Sokola, v jehoţ rámci pŧvodně 

chtěl rozvíjet skauting), i návody k tomu, jak o ně správně pečovat, a to 

zejména v podobě ukázek tělocvičných úkonŧ
151

 (ilustrace 19).  

 

  Rozvíjení tělesných schopností je pak podpořeno výběrem 

„těch správných“ her (viz ilustrace 22 a 23), sportováním (viz ilustrace 

21) i trénováním 

souboje
152

 (viz 

ilustrace 20).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
151

 více A. B. SVOJSÍK, Základy junáctví, Praha 1912, s, s. 550-567. 
152

 BOHUMÍR HALABURDA, Příručka skautů D. T. J., Praha 1921, s. 132. 

Ilustrace  17 (A. B. Svojsík: 
Základy junáctví, str. 184) 

Ilustrace 18 (A. B. Svojsík: 
Organisace, str. 78) 

Ilustrace 20 (B. Halaburda: příručka skau ů D. 
T. J., str. 132) Ilustrace 21  (A. B. Svojsík: Základy junáctví, 

str. 577) 

Ilustrace 22 (J. Novák: Radosti a taje 
kautingu, str. 146) 

Ilustrace 23 (J. Novák: Radosti a taje 
skautingu, str. 18) 

Ilustrace 19 (B. Halaburda: Příručka 
skautů D. T. J., str. 11) 
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 Tato fyzická kultivace ovšem není samoúčelná. Tvoří předpoklad pro aktivní pobyt a pohyb 

v přírodě. Přírodě, která je často ve skautských textech obdařena přízviskem „boţská“, je třeba 

porozumět, neboť jen tak budou skauti moci býti jejími pány a nepodlehnou jejím nástrahám. Do 

portfolia jejich skautských znalostí a kompetencí je tedy konkrétně řazeno například plíţení (ilustrace 

24)
153

, signalizace  

 

 

 

 

 

viz ilustrace 19), stopování (viz ilustrace 25), výlet
154

, pozorování, ale patří sem i rozjímání a 

přemítání o mí (ilustrace 

29)
155

. Zejména na 

pozorování je kladen 

obzvláštní dŧraz, a to nejen 

na pozorování přírody 

(ilustrace 27 a 28), nýbrţ i 

na takřka sociologicky 

analytický pohled na společnost lidskou.  

 

 

 

 

 

                                                           
153

 podobné viz ANTONÍN B. SVOJSÍK, Základy junáctví, Praha 1912, s. 298, 299, 301.  
154

 Další viz JAROSLAV NOVÁK, Radosti a taje skautingu, Praha 1937, s 33. 
155

 viz podobné JAROSLAV PETRBOK, K Jadranu, Praha 1922, s. 23, 24 či 29. 

Ilustrace 24 (A. B. Svojsík: Základy 
junáctví, str. 31) Ilustrace 25 (A. B. Svojsík: Základy 

junáctví, str. 240) 

Ilustrace 27 Skaut-pozorovatel I. 
(B. Halaburda: Příručka skautů 

D. T. J. , str. 11) 

Ilustrace 26 Skaut-pozorovatel II.        
(J. Petrbok: K Jadranu, str. 5) 

Ilustrace 29 Rozjímání v přírodě.               
(J. Petrbok: K jadranu, str. 37) 

Ilustrace 28 Orientace v přírodě.        
(B. Halaburda: Příručka skautů D. T. 

J., str. 11) 
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 V přírodě je třeba umět se i prakticky zorientovat 

(ilustrace 29), umět se pohybovat a přitom nezapomenout 

„táhnout za jeden provaz“, jak je patrno z obrázku 30, ale i 

třeba umět se postarat o koně
156

 nebo zvládnout přenocovat ve 

stanu (ilustrace 31) či 

vlastnoručně postavené 

chýši.  

 Příroda je také místem, kde se tvoří skautská muţská 

sociabilita, kde skauti 

společně podstupují rŧzná 

rizika a nebezpečí. Klíčem 

k nim je soudrţnost 

kombinovaná se schopností si 

pomáhat a vzájemně se 

doplňovat. Ilustrace 32 a 33 

pak zachycuje zpečetění tohoto svazku večerním rozprávěním u 

ohně, kterému je ve skautských textech přisuzována takřka 

magická moc.
157

 Stejným symbolickým krystalizačním jádrem je i 

postava vŧdce
158

  nebo nevšední skupinový p(r)oţitek, jakým bylo například koupání v moři
159

. 

Stejného efektu ale mŧţe docílit i obraz únavy, kdy na vlakové sedačce jsou přes sebe poskládáni tři 

spící chlapci.
160

 

 Další rolí a situací, v níţ se chlapec-

skaut objevuje pravidelně, je chladnokrevně 

klidný zachránce krizové situace. Buď se 

jedná o záchranu sebe sama, popř. jeho 

druhŧ, ale velmi často je skaut spojován s první pomocí a 

záchranou lidského ţivota (příklady ilustrací 34-36).
161

  

                                                           
156

 JAROSLAV NOVÁK, Radosti a taje skautingu, Praha 1937, s. 148. 
157

 další příklady A. B. SVOJSÍK, Základy junáctví… s.. 369, 383, 386. 
158

 Tamtéţ, s. 323. 
159

 JAROSLAV PETRBOK, K Jadranu, Praha 1922, s. 44. 
160

 JAROSLAV NOVÁK, Radosti a taje skautingu, Praha 1937, s. 30. 

Ilustrace 30.  (J. Novák: Radosti a taje 
skautingu, str. 7) 

Ilustrace k 31.  (A. B. Svojsík: Základy 
junáctví, str. 321) 

Obrázek 32. (Příručka skautů D. T. J., str. 
321) 

Ilustrace 34.  Záchrana tonoucího. (A. B. 
Svojsík: Základy junáctví, str. 479) 

Ilustrace 35.    (J. Novák: Radosti a taje 
skautingu, str.123) 

Ilustrace 33.   Kouzlo táborového ohně. 
(Příručka skautů D. T. J., str. 4) 
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Ilustrace 40.    (Radosti a taje 
skautingu, str. 64) 

  

 

 

 

 

 Jinou formou pomoci je pomoc bliţnímu, např. převádění slepcŧ přes ulici či pořádková 

sluţba při veřejných akcích (ilustrace 38). Do této skupiny ilustrací ostatně patří i ilustrace z předchozí 

kapitoly věnující se postavení ţen zobrazovaných na ilustracích. I zde skaut vystupoval jako nezbytný 

pomocník a ochranitel. Ilustrace 38 je svorníkem mezi předchozím a následujícím obrázkem – mezi 

pomocí nesoběstačnému stáří a ochranou vlasti, která se dostává na pořad dne v druhé pŧli 30. let. 

Zajímavé je, ţe rubem těchto náznakŧ národního uvědomění je i akcentace mezinárodního rozměru 

skautingu. Vidíme, ţe ilustrace 40 je dokonalým emblémem, propojujícím světovost českého 

skautingu s vlasteneckou notou, kterou ztělesňuje hradčanské panorama. 

Na následujícím obrázku skaut zase funguje jako mediátor mezi 

odlišnými 

kulturami. 

  

 

                                                                                                                                                                                     
161

 jiný příklad viz A. B. SVOJSÍK, Základy junáctví, Praha 1912, s. 475, 498, 499.; BOHUMÍR 

HALABURDA, Příručka skautů D. T. J., Praha 1921, s. 103-106, JAROSLAV NOVÁK, Radosti a taje 

skautingu, Praha 1937, s. 81. 

Ilustrace 37. (J. Novák: Radosti a taje 
skautingu, str. 62) 

Ilustrace 38. (J. Novák: Radosti a taje 
skautingu, str. 66) 

Ilustrace 39. (J. Novák: Radosti a taje 
skautingu, str. 60) 

Ilustrace 41.    (Radosti a taje skautingu, 
str. 11) 

Ilustrace 36.  Transport raněného.  (J. 
Novák: Radosti a taje skautingu, 7str.123) 
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  Je-li někdy řeč o kroji a jeho správném nošení, pak je 

velkou měrou na ilustracích zastoupen chlapec-skaut, jehoţ tělo 

slouţí jako modelový příklad. Na to navazují ukázky situací 

slavnostního, ceremoniálního charakteru, kdy je předváděn 

správný skautský pozdrav, příkladné nošení vlajky apod. (ilustrace 

42).
162

  

 

 Za zajímavé povaţuji i náběhy k ilustracím majícím za cíl odlehčit danou problematiku 

(ilustrace 44 a 45). Zastoupeny jsou dle mého názoru pouze ve dvou příručkách, v Příručce skautů D. 

T. J. a v Radostech a tajích skautingu. S humorem se snaţí poukázat na to, ţe vše není nikdy tak, jak 

má být. Zároveň fungují i jako výstraha a upozornění, která jakoby říkala „Teď se směješ, ale dávej si 

pozor i ty, aby ses neocitl v takovéto situaci.“, a tím potvrzovala normu vznikající na ostatních 

ilustrací.
163

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
162

 jiné příklady ANTONÍN B. SVOJSÍK, Organisace, Praha 1930, s. 51, 77, 78.; JAROSLAV NOVÁK, 

Radosti a taje skautingu, Praha 1937, s. 39, 89, 91, 100. 
163

 BOHUMÍR HALABURDA, Příručka skautů D. T. J., Praha 1921, s., str. 54, 76, 86. či JAROSLAV 

NOVÁK, Radosti a taje skautingu, Praha 1937, s. 82. 

Ilustrace 42.    (A. B. Svojsík: 
Organisace, str. 213) 

Ilustrace 43.  (B. Halaburda: Příručka 
skautů D. T. J., str. 40) 

Ilustrace 44.   (Radosti a taje skautingu, 
str. 117) 
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6.5.  Vzory 

Jak jsme jiţ viděli v první kapitole, skautské příručky určené chlapcŧ jsou na vzory bohatší neţ 

příručky pro skautky. Zejména to platí o 

Základech junáctví. Stejný dŧraz je patrný i 

z obrazového materiálu, v němţ nalézáme jak 

příklady vzorŧ z první skupiny, tj., Marko 

Miljanova
164

 či L. N. Tolstého
165

, stejně jako 

druhé, tj. soupeřící středověké rytíře, samuraje 

(obrázek 46), zde navíc doprovozenými jejich 

jakýmsi novodobým ekvivalentem, tábořícími 

členy Yacht-Klubu (ilustrace 47), beduíny
166

 či 

indického ţebráka
167

, a třetí, tj. E. T. Setona
168

, zdravící kanadské 

skauty
169

a Baden- Powella (ilustrace 45).  

 

 

 

 

     Osvědčeným prostředkem se také zdá být polarizace 

chlapce, někdy bez kroje, jindy krojovaného, jedince zdravého, 

urostlého, v němţ dochází k naplnění hesla „Ve zdravém těle 

zdravý duch“, vŧči chlapci–dítěti ulice, zkaţených mravŧ i těla, 

zevnějšku jaksi ošoupanému a bezprizornímu(obrázek 48)
170

.  

 V příručce Radosti a taje skautingu je trochu kuriózně 

častým kladným vzorem námořník
171

. Nejsnadnější, ale je 

otázkou, zda-li správné, se zdá být vysvětlení, ţe jeho úděl se zdál být autorovi nejlépe vystihující 

                                                           
164

 Tamtéţ, str. 81. 
165

 Tamtéţ, str. 91. 
166

 Tamtéţ, str. 315. 
167

 Tamtéţ, str. 251. 
168

 ANTONÍN B. SVOJSÍK, Základy junáctví, Praha 1912, s. 19. 
169

 Tamtéţ, str. 27. 
170

 Podobné ilustrace viz JAROSLAV NOVÁK, Radosti a taje skautingu, Praha 1937, s. 35. nebo BOHUMÍR 

HALABURDA, Příručka skautů D. T. J., Praha 1921, s. 7. 
171

 JAROSLAV NOVÁK, Radosti a taje skautingu, Praha 1937, s. 125, 134, 135, 137, 156. 

Ilustrace 47.  (A. B. Svojsík: Základy 
junáctví, str. 94) 

Ilustrace 46. Samuraj – junákův vzor.    
(A. B. Svojsík: Základy junáctví, str. 317) 

Ilustrace 48. Odstrašující příklad vs. 
vzorný chlapec-skaut (A. B. Svojsík: 

Základy junáctví, str. 465) 

Ilustrace 45. lord Baden-
Powell (A. B. Svojsík: Základy 

junáctví, str. 23) 
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kombinaci touhy po dobrodruţství spojené s exotikou a poznáváním nových krajin a míst s činností 

vyţadující znalost přírody umoţňující zodpovědně bojovat s přírodními ţivly  Vedle něj se v této 

příručce z druhé poloviny 30. let objevuje častěji i postava vojáka, přičemţ většina jeho zobrazení 

nenáleţí kritice militarismu, s níţ junák vystupoval od svého vzniku, ale na ilustracích mu skaut 

vzdává respekt či je mu dokonce připraven ochotně pomoci. Ţe příčinou této proměny je situace na 

mezinárodní politické scéně a československý pocit ohroţení ze strany Německa snad nemusím 

hlouběji rozvádět.  

 Z výše provedeného rozboru je jasné, ţe vizuální zobrazení skauta-muţe si uchovalo rysy, 

kterými jsem v úvodu charakterizoval normativní představy maskulinity 19. století. A tak skaut 

zŧstává cílevědomým, energickým, aktivně poznávajícím a díky tomu přetvářejícím svět kolem sebe 

činitelem, který zároveň v rámci specifické skautské sociability vytváří společnost sobě rovných. Dle 

těchto měřítek jsou mu vybírány i vzory. Pokud se v příručkách najde apel na samostatnost, v jehoţ 

rámci by si skauti měly osvojit některou z činností přisuzovaných ţenám, nejčastěji z oblasti domácí 

práce (zašívání potrhaných šatŧ, přišívání knoflíkŧ, vaření, pečovatelství), pak mu nikdy není dána 

vizuální forma.  

6.6.  Ilustrace vztahující se ke skautské praxi  

 Ať uţ explicitně nebo implicitně, všechny ilustrace v příručkách by bylo moţno zařadit do této 

kategorie, neboť všechny dobré i špatné příklady odkazují k normě (či normám), kterou pomáhají 

vytvářet a k níţ systematicky odkazují. Pro svŧj účel však vymezím tento pojem úţeji. Pod pojmem 

skautská praxe budu rozumět všechny ilustrace, na nichţ se neobjevuje ţádná osoba. Jedná se 

především o ilustrace nejrŧznějších návodŧ (stavba stanu, vázání uzlŧ, rŧzné zpŧsoby signalizování, 

typy ohňŧ, podoby odznakŧ, odborek, či státních symbolŧ apod.), tj. pŧjde mi o širší zhodnocení 

ilustrací, které v Tabulce č. 1 patří pod písmena I a J. V této kapitole mě bude zajímat, jaký je poměr 

ilustrací skautské praxe k ilustracím odkazujícím k „osobnostním“ vzorŧm, i jaká je strukturace tohoto 

typu ilustrace v rámci příruček. 

 Pro snadnější orientaci jsem vybral příslušná data z Tabulky č. 1 a vytvořil jsem z nich tabulku 

č. 3: 

kdo je na 

ilustraci
typ ilustrace

A. B. 

Svojsík: 

Základy 

junáctví

Popelka 

Biliánová: 

O dívčím 

skautingu

B. 

Halaburda: 

Příručka 

skautŧ D. 

T. J.

J. Petrbok: 

K Jadranu.

B. 

Herbenová

: Příručka 

dívčího 

skautingu

V. Mucha: 

Organisač

ní rádce 

SSP

A. B. 

Svojsík: 

Organisace

J. Novák: 

Radosti a 

taje 

skautingu

CELKEM

skautská praxe I) obraz 67 0 56 1 9 0 120 14 267

J) fotografie 18 0 0 18 2 0 0 1 39

CELKEM 85 0 56 19 11 0 120 15 306

% 42% 0% 72% 54% 58% 0% 90% 21% 55%  

 
Tabulka č. 3: Poměr zobrazování na obrazu a fotografii 
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 Je zřejmé, ţe mŧj zájem o tento typ ilustrací není neopodstatněný, zjistíme-li, ţe tento typ 

ilustrace tvoří více jako polovinu veškerého ilustrativního materiálu otištěného v příručkách.  

 Paradoxně je největší a nejniţší počet ilustrací zastoupen v organizačních příručkách. 

V Organisaci tvoří celých 90 %, přičemţ většinu jich tvoří obrazy odborek, hodností, státních 

symbolŧ či odznakŧ. Naproti tomu v Organisačním rádci Spartakových skautŧ Práce nenajdeme 

takovouto ilustraci ani jednu. Měli tedy doboví kritikové alespoň částečnou pravdu, kdyţ vytýkali 

svazovým skautŧm sklon k „fangličkářství“? 

 Jde-li o dívčí příručky, pak od nulového zastoupení v O dívčím skautingu zdá se být skok na 

nadpoloviční počet opravdu velký. Naše překvapení se ale ještě zvětší, zjistíme-li, ţe takřka tři čtvrtiny 

se vztahují ke geologii. Nejedná se tedy o nejrŧznější vyobrazení návodného charakteru (jak měřit 

výšky, šířky, signalizování, táborové stavby, ohně, zdravověda atp.), ale o znalosti k běţnému 

skautingu nepotřebné (např. ilustrace pravěkého dinosaura). Tyto znalosti, abstraktní a vzdálené, se 

dosti liší od toho, co je „skautská praxe“ v chlapeckých příručkách. Zdá se, ţe svazové skautky ve své 

první příručce zŧstaly stát na pŧli cesty. Pole jejich pŧsobnosti se teprve otevíralo a ony činily první 

krŧčky k tomu (nebo jim naopak nebylo umoţněno pokročit dále, vezmeme-li v úvahu, ţe příručka 

musela být schválena i muţskými činovníky Svazu), aby se jejich skautská praxe nelišila od skautské-

chlapecké. Řešením tedy byly takové ilustrace, které se nelišily od školních znalostí, ale jiţ znamenaly 

rozšíření prostoru, v kterém se mohly pohybovat, tj. (skautské) vědění, kterým mohly disponovat. 

 V příručce Radosti a taje skautingu určené vlčatŧm je podíl tohoto typu ilustrací niţší oproti 

příručkám určeným skautŧm. Nejmladší skauty bylo třeba indoktrinovat, předloţit jim vzory chování, 

nikoliv je zahltit skautskou praxí. 

 Nejvyšší frekvenci ilustrací skautské praxe nalezneme v příručkách pro chlapce (Základy 

junáctví, Příručka skautů D. T. J.), ale i u jedné, u níţ lze předpokládat všeobecnou recepci 

(K Jadranu). U Petrboka převládá, tak jako u B. Herbenové, zájem o geologii – o horniny a rŧzné 

krasové jevy. Za to v příručkách pro skauty-chlapce se setkáme s širokou škálou činností a dovedností: 

s orientací v přírodě, šifrováním, obsluhováním technických zařízení (např. heliograf) a jinými 

manuálními zručnostmi, znalostí přírody (stromy, zvířata, květiny, stopování, let ptactva apod.), 

táborovými stavbami, uzlováním, měřením výšek a šířek, zdravovědou atd.  

 Rozdíl mezi příručkami, které cílí na rŧzné čtenářstvo, je patrný. Skautŧm-chlapcŧm je v nich 

nabízeno nejvíce návodŧ ke konkrétní „skautské praxi“ v jejich vizuální podobě.  V menší míře byly 

tímto směrem vedeny i příručky pro vlčata. V dívčích příručkách je patrná dynamika, v které lze spíše 

spatřovat hledání cesty k praxi, vybírání těch bodŧ, které nejsou vysloveně „chlapecké“ ani jinak 

konfliktní.  
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 Problematiku ilustrativního materiálu jsem nahlédl v několika analytických rovinách. Jaké 

závěry z nich vyplynou, necháme-li je protnout v jednom bodě?   

 Nejdříve stručně zrekapituluji dílčí výsledky.  

 V prvém kroku jsem nastínil problematiku typŧ zobrazení a jejich frekvencí. Charakteristickou 

se zde ukázala převaha dívek-skautek na fotografiích a chlapcŧ na obrazech, z čehoţ dovozuji 

přetrvávající spojování chlapcŧ-skautŧ se ztělesněním skautských ideálŧ, a to zejména v příručkách 

vydaných Svazem a určeným chlapcŧm nebo veškerému členstvu. Na stránkách příruček levicově 

smýšlejících organizací dívky pronikají do ilustrativního materiálu zejména na ilustracích, kde jsou 

zachyceny společně s chlapci v rámci kolektivu. Avšak i zde v jejich zobrazování převládá méně 

persvazivní pouţití fotografie.  Jedinou výjimku tvoří Příručka dívčího skautingu. Zde je (chtělo by se 

říci: konečně) dívka normou, nikoliv moţností. Markantní je posun od stoprocentního uţití fotografie 

v O dívčím skautingu k nadpolovičnímu počtu obrazŧ, který jasně identifikuje rŧst sebevědomí dívčího 

skautingu.  

 Následující dvě kapitoly měly za cíl popsat a interpretovat postavení ţen-skautek a muţŧ-

skautŧ na ilustracích. Ţeny-skautky v příručkách pro chlapce byly nejčastěji vsazovány do 

soukromého světa asociovaného s tradičními rolemi (ošetřovatelky, kuchařky atd.), zatímco muţi spíše 

v podmaňování si přírody a při činnostech, v nichţ se měli tuţit, aby byli schopni daný úkol 

bezezbytku zvládnout. S ţenami bylo spojeno i častější zobrazování v nemohoucí podobě, spojené 

s dětstvím (ztracení se, zranění) či starobou (zranění, mdloby, převádění přes ulici), kdeţto muţ-skaut 

je obvykle mladý či v nejlepších letech. Je-li ale zobrazen v pokročilém věku, pak je zobrazen ve 

vojenské uniformě, čímţ získává nádech respektuhodnosti, který u ţen schází.  

 To ale neznamená, ţe by se nevyskytly i ilustrace rovnocenné s těmi z chlapeckých příruček, 

na nichţ je sebevědomá, samostatná, činorodá skautka zdolávající nástrahy skautingu. Většinou ji však 

takovou nalezneme v příručkách pro dívky nebo pro socialistické skauty a v Příručce dívčího 

skautingu.  U muţŧ je věnován prostor i vzorŧm, a to obvykle v podobě určité známé osoby (nejčastěji 

Baden-Powell), ale i obecného typu (skaut stojící s vojákem na stráţi před nepřítelem, 2. polovina 30. 

let). U dívek ţádnou takovouto konkrétní inspiraci nenalezneme.  

 V mnou sledovaných příručkách sice nenajdeme ţádný znak toho, ţe „zlatý věk feminismu“ 

výrazně, fundamentálně zasáhl i skautské (resp. skautská) hnutí a radikálně přetvořil genderové 

vztahy. Rovněţ nelze však tvrdit, ţe by se stylizace i autostylizace dívek-skautek drţela výhradně 

v mantinelech burţoazní mentality 19. století.  

 Vyjdu-li ze základní, v úvodu zmíněné dichotomie muţ-kultura a ţena-příroda, lze říci, ţe 

muţi-skauti se na jedné straně učí porozumění přírodě, jehoţ nezbytným předpokladem je široké 

spektrum znalostí a vědění a jehoţ kvalita i kvantita byly rozhodně vyšší neţ v případě ţen-skautek. 
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Ty povětšinou zŧstávají vykázány do ohraničeného prostoru domova (nebo k němu alespoň směřují, 

tak jako skautka na ilustraci č. 13) a tím je také omezen akční rádius jejich aktivity a poznávání, které 

jde málokdy aţ ke konkrétním a detailním návodŧm jako u chlapcŧ, ale spokojuje s abstraktnějším 

postiţením tématiky. Otázkou nyní je, jak v této situaci interpretovat toto postavení skautky. Nabízejí 

se dvě perspektivy.  

 První chápe dynamiku uvnitř dívčích příruček jako odraz úsilí dívek-skautek o postupné 

otevírání prostoru, nových sociálních polí, do nichţ mohou skautky-ţeny zasahovat, v nichţ mohou 

čím dál tím více rovnocenně participovat. Dívky jsou asociovány ponejvíce s domovem, protoţe 

pouze tak mohou být rodiče ujištěni, ţe dívkám bez jejich dohledu nebude vystane nekalým vlivŧm. 

Přesto na pozadí tradičních hodnot začínají vysvítat nové představy o směřování a cílech dívčího 

skautingu, ale v nepevných konturách, tedy otevřené.  

 Druhá vychází z textu Hany Havelkové, jeţ tvrdí, ţe „obraz silných a vyrábějících ţen … 

v ţádném případě nelze interpretovat jak výraz emancipačního pokroku, nýbrţ jako přetrvávající 

vzorce typické pro postavení a chování ţeny v tradiční, tedy předmoderní, samozásobitelské 

společnosti, jako realitu korespondující s velmi hybridním tradičně-moderním modelem genderových 

vztahŧ (nejen jich).“
172

 V tomto případě by i to málo, co se v prvním případě jeví jako výsledek ţenské 

emancipace, znamenalo pravý opak. Nejednalo by se o krok kupředu, ale o krok zpět (či přešlapování 

na místě).  

 Stručně řečeno, reprezentace jednotlivých genderŧ i vztahy mezi nimi, odpovídají zejména 

v chlapeckých příručkách stereotypŧm burţoazní třídy předchozího století, kdeţto v příručkách pro 

dívky a radikálních socialistických příručkách dochází k posunu. V případě dívčích příruček jsou 

dívky samostatnější, aktivnější, „emancipovanější“. V případě levicových skautŧ se spíše jedná o 

vzájemnou vyrovnanost. Znovu opakuji, na prvorepublikový skauting nelze pohlíţet jako na jednotné 

hnutí, ale na hnutí plné rozporŧ, jehoţ dŧsledkem mohlo být i proměňování se genderového 

uspořádání, které nebylo do skautských idejí geneticky vepsáno, ale které bylo výsledkem 

kaţdodenních hegemonních soubojŧ.  
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7. Závěr 

 Práce si dala za úkol vysledovat podobu a proměnu normativní podoby genderových vztahŧ v 

českém junáckém hnutí v první polovině 20. století.  

 Abychom pochopili, proč byl vŧbec vstup do junácké organizace lákavý -  nemluvě o tom stát 

se junákem či junačkou, tj. přijmout a osvojit si junácké hodnotové universum -, je třeba se ptát, na 

jakou situaci skautské hnutí reagovalo a jaké z ní nabízelo východisko. 

 Hlavním impulsem pro vznik chlapeckého skautingu pod taktovkou A. B. Svojsíka byl pocit 

krize. Ten se vztahoval k nespokojenosti s tehdejší výchovou mládeţe, za níţ bylo viněno školství, 

které ale bylo jen výrazem celkové úpadkové kultury. Právě kultura a s ní obecně spjatá správa věcí 

veřejných byla atributem a místem asociovaným s maskulinitou v 19. století. Naproti ní stála ţena, 

která byla extrapolována do sféry privátní, do domova a domácnosti, kde měla vychovávat děti a 

zajišťovat svému muţi maximální pohodlí, které byla spojena ţivelnou a iracionální přírodou.  

 Artikulace nespokojenosti v kultuře byla svým zpŧsobem mířena do vlastních řad, neboť to 

muţi byli jejími tvŧrci. Skauting jako nová výchovná instituce byl pŧvodně určen chlapcŧm (a to jak v 

Anglii, kde vznikl, tak v Čechách) a ačkoliv se obracel k mládeţi, tak si kladl za cíl vytvořit z chlapcŧ 

muţe hodné toho označení.
173

 Měli být silní na těle i na duchu, ţádná překáţka jim neměla být k 

nepřekonání. Tato nová kultura měla být zaloţena v kulturou nedotčené přírodě, která byla v 

představách zakladatelŧ skautingu explicitně spojena s feminitou. Právě proces jejího ovládání se měl 

stát iniciačním rituálem, kdy z chlapce stával muţ-skaut, kdy akt přetváření, poznávání a následné 

ovládání přírody je základem nové kultury, která je ovšem stejně jako ta předchozí spojena s 

ovládnutím přírody-feminity.  

 Dívky, které se odhodlaly stát se skautkami, si ovšem skautskou ideologii vystavěnou na 

návratu k přírodě a ideálu komplexního a harmonického vývoje, vyloţily jinak. Cítily k přírodě jakési 

předporozumění, které ovšem díky paradoxnímu spojení ţeny v ideologii oddělených sfér na jedné 

straně s nevyzpytatelnou přírodou a na straně druhé s domácností, v níţ představovala starostlivou 

hospodyňku a strŧjce rodinného řádu a štěstí, zabraňovalo jakémukoliv intimnějšímu kontaktu s ní. 

Idea vyváţeného osobního rozvoje v jejím lŧně pro skautky představovala příslib překročení 

dosavadních mantinelŧ a moţnost skutečného návratu do ní. A právě absence tohoto příslibu v díle 

Popelky Biliánové je velmi pravděpodobně dŧvodem jejího nepřijetí ze strany veřejnosti, neboť 

komplexnost výchovy zde vede pouze ke zdravé svépomoci v rámci stávajícího řádu.  

                                                           
173
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 Ani levicový ani katolický skauting neartikulují dŧvod svého vzniku na bázi genderové krize. 

Metaforické i reálné popisování vztahu mezi pohlavími je u nich takřka nezaznamenatelné nebo 

střípkovité. Nelze z něj rekonstruovat jakoukoliv (pro)myšlenou soustavu genderŧ. Sociální vztahy 

jsou organizovány jinými kategoriemi. U socialisticky orientovaných skautŧ, zejména u Spartakových 

skautŧ práce a Skautŧ-socialistŧ, je to myšlenka rovnosti všech lidí, která vylučuje specifikaci 

jednotlivých genderŧ. Pouze v případě dělnických skautŧ je více či méně přebrána od svazového 

skautingu. Obecně lze říci, ţe si ze svazového skautingu brali jeho formu (tj. tábory, ohně apod.), 

nikoliv jeho obsah, a vyuţívali jej jako módního prvku ve výchově k tomu, aby přilákali nové 

členstvo. 

 V případě katolického skautingu smaţícího se etablovat jako zpŧsob usměrňování 

mimorodinného vlivu nalezneme pouze definici a určení skauta, nikoliv skautky. Oproti genderu 

svazového skauta je jeho daleko více spojen s dětstvím jako s dobou her a citovosti, které jej přibliţují 

genderu svazové skautky. 

 Jak se tyto představy o sobě samých promítly do oblasti nárokŧ v samotné výchově? Ve 

výchově nejmladších členŧ junáckého hnutí, vlčat a šotkŧ, započalo postupné sbliţování nárokŧ 

kladených na jednotlivé stupně, které eskalovalo v prvotřídní zkoušce skautŧ a skautek, která z velké 

části testovala stejné poţadavky. Odborné zkoušky skautŧ a nároky na elitní skauty a skautky, tzv. 

rovery a junačky, se ovšem vracejí k tradičnímu rozdělení atributŧ, kdy junačce je svěřena péče o děti 

i nemocné, kdy její výchova je nasměrována opět k domesticitě. Muţ zŧstává aktivním, přetvářejícím 

prvkem brázdícím krajinu a udolávajícím nástrahy přírody. Výsledkem skautské výchovy se tedy zdá 

být rozšíření spektra činností zaměřené k individuálnímu výkonu, které by měl člověk-skaut(ka) 

bezpodmínečně zvládat, chtěl-li pohodlně obstát před nástrahami světa. Ovšem základní určení 

jednotlivých genderŧ ve společnosti v jednotlivých sférách zŧstává de facto nezměněno. Tomu 

odpovídá i interpretace ilustrací, jejichţ charakter je persvazivnější neţ u psaného textu, neboť je 

reduktivnější, zkratovitější a tím dociluje jednoznačnějších interpretací. Prostor, který se skautkám 

otevřel mimo privátní sféru, na ilustracích takřka chybí. Jsou zobrazovány v situacích, zejména v 

příručkách pro chlapce, kdy je jim nutno pomoci. Nejsou jim v takové míře zpřístupněny ani ilustrace 

návodné povahy, které mají za cíl předat rŧzné postupy Výsledkem je tedy konzervativní ráz celé 

vizuální reprezentace. 

 V potaz je nutno vzít také vliv rodičŧ. Neboť právě jejich dŧvěra musela být získána, aby 

svého potomka svěřili do péče skautského vedoucího či vedoucí. I jejich očekávání měla být naplněna.    

Ta svým zpŧsobem nejspíše fungovala jako korzet, v němţ se skauting musel udrţet, tj. nemohl se 

dovolit být, alespoň z počátku, příliš reformní. A jakmile se etabloval v jisté podobě, bylo velmi těţké 

překročit svŧj vlastní stín.  
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 Proto mŧţeme český skauting zhodnotit jako lepší formu disciplinace prostřednictvím 

vytvoření a přiznání autenticity. Vznikl jako artikulace nespokojenosti, nárokoval si jednoznačnou 

dominanci nad přírodou, která měla být signifikantní pro nového muţe-skauta, tvŧrce nové kultury. 

V poţadavcích na jednotlivé výchovné stupně se ale explicitně neodrazila, resp. nejvíce je naplňují 

vlastnosti a schopnosti připisované ideálnímu roveru, ale vezmeme-li v potaz, ţe se mělo jednat o 

úzkou elitní skupinu skautŧ, nemohl být její vliv většinový – ani v hnutí samotném, ani ve společnosti. 

Navíc uţ pouze samotná následná existence dívčího skautingu naznačovala, ţe pŧvodní skautské 

představy nedojdou naplnění. Jejich přivlastnění skautských myšlenek vyuţilo volání po návratu do 

přírody, s kterou byly do té doby asociovány, a akcentovalo dŧraz na harmonický vývoj, který jim měl 

umoţnit prŧnik za hranici jim dosud přiznávané sféry a otevřít pole pŧsobnosti. Toto pole bylo 

fakticky rozšířeno na obou stranách, čímţ mělo být zajištěno hladší zvládání kaţdodenních problémŧ, 

ale určení rolí ve společnosti se nezměnilo. Jednalo se o reformulaci minimálních kompetencích 

potřebných pro hladké přeţití v té době, na jejímţ pozadí skauting, ve shodě se svým prvotním 

zaměřením, utvrzoval předchozí genderové stereotypy. Reformní autenticita svazového skautingu v 

tom byla zdatným a zásadním pomocníkem.  
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