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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá pohledem čtyř skautských generací na ideje skautského hnutí 

po roce 1945 v Československu. Výzkum je zaměřen na 18. středisko Kruh v Praze. Práce 

se zaměřuje na proměny skautských idejí, ale i na proměny vedení a skautského programu. 

Výzkum je veden metodou orální historie, přičemž narátoři jsou vybíráni z řad 18. 

střediska Kruh. Cílem práce není podrobně zmapovat vývoj a historii vybraného střediska, 

ale spíše obecně nastínit, jakým způsobem se skauti museli ideově přizpůsobit politické a 

společenské situaci. Dále práce zkoumá způsob, jakým se ve skautském oddíle předává 

tradice a jak na sebe jednotlivé generace navazují.  

 

 

 

 

Klíčová slova: skauting, generace, hodnoty, vedení, význam 
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Abstract 

This Master’s thesis focuses on viewpoints of four Scout generations regarding the 

Czechoslovakia Scouting movement ideals after 1945. The research revolves around the 

18th centre Kruh in Prague. The thesis studies transformation of Scouting ideals, as well as 

leadership and event programme. It employs oral history methodology, with narrators 

coming from the 18th centre Kruh. The aim of the thesis is not to delve into great detail 

regarding the development and history of the centre, but rather to explore ways that Scouts 

used to adapt to their respective political and social situations. The thesis also investigates 

ways of keeping traditions alive and generational continuity. 

 

 

 

Keywords: scouting, generations, values, leadership, meaning 
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1. Úvod 

Skauting je specifický výchovnou metodou, která je už od začátku své existence 

založena na stejných hodnotách. V československém prostředí je skauting pozoruhodný i 

tím, že nezanikl, přestože byl politickou mocí třikrát zakázán. Skauting přežíval v ilegalitě 

a okamžitě, jak se politická situace změnila, opět obnovil svou činnost.  

Výzkumu prezentovanému v této práci předcházela hypotéza, že se tato 

dlouhotrvající organizace, která stojí stále na stejných základech, musela vnitřně 

proměňovat v závislosti na proměnách politických a společenských. K potvrzení či 

vyvrácení této hypotézy byl zvolen výzkum čtyř skautských generací z  pražského 

18. střediska Kruh. Zvolené generace pokrývají období od roku 1932 až do roku 2015. 

Vzpomínky narátorů jsou zasazeny převážně do období po roce 1945 a v této práci budou 

tedy zkoumány proměny skautingu od jeho první obnovy do současnosti.  

Předkládaná práce se nachází na pomezí analýzy vývoje jednoho konkrétního 

střediska a snahy pojednat změny ve skautingu obecně. Hlavním cílem práce je zkoumat 

generační proměny skautingu. Původním záměrem bylo zkoumat tyto proměny na základě 

rozhovorů z projektu Skautské století.1 Ukázalo se však, že nahrávky se zaměřují na velmi 

různorodá témata a náročně by se v nich hledaly spojující prvky k analýze. Nakonec jsem 

se tedy rozhodla analyzovat generační proměny na jednom konkrétním středisku s ambicí, 

že snad některé závěry budou platné pro skauting obecně.  

Ač byl výzkum prováděn v jednom konkrétním skautském středisku a historie 

tohoto střediska je do jisté míry součástí této práce, hlavní důraz byl kladen právě na 

generační proměny. Cílem mé práce není poskytnout podrobný popis vývoje tohoto, svou 

historií specifického skautského střediska.  

Výzkum je veden pomocí metody orální historie a obsahové analýzy pořízených 

rozhovorů. Vzhledem k tomu, že se práce týká konkrétního střediska, tak budou využívány 

i kroniky a archivní dokumenty týkající se jeho historie. Analýza bude prováděna v rámci 

čtyř skautských generací a bude zasazena do kontextu historického vývoje 18. střediska 

Kruh i do vývoje skautingu obecně.  

  Práce je z velké části založená na analýze rozhovorů, ve kterých je kromě narátora 

důležitá i pozice tazatele, který do rozhovoru vnáší své vlastní zkušenosti. Proto je potřeba 

vymezit mou vlastní pozici ve výzkumu. Do skautského oddílu jsem vstoupila v šesti 
                                                

1 Nahrávky pořízené v projektu jsou přístupné na stránkách www.skautskyinstitut.cz. 
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letech, ale po necelém roce jsem přešla do vodáckého oddílu, který nebyl pod hlavičkou 

Junáka. V mnoha rysech byl podobný skautským oddílům, ale v mnohém se lišil. Hlavním 

rozdílem byla asi absence hodnotové výchovy, která je ve skautingu zásadní.   

V pozdějších letech, když už jsem do oddílu nechodila, jsem se díky přátelům 

připojila k projektu Skautské století, kde jsem několik let nahrávala vzpomínky skautských 

pamětníků. Tím jsem se dostala ke zkoumání historie skautského hnutí, která mě začala 

fascinovat. Mimo to jsem v projektu našla nové přátele, kteří mi navrhli, ať vstoupím do 

jejich skautského střediska. Právě toto středisko, jehož členkou jsem pouze pár let, jsem se 

pak rozhodla zkoumat ve své práci.  

Ač jsem si to na začátku výzkumu neuvědomovala, moje pozice se ukázala jako 

velmi výhodná. Jsem oficiální členkou 18. střediska Kruh, což jistě hrálo pozitivní roli při 

kontaktování narátorů. Zároveň však jsem v tomto středisku nevyrůstala a nejsem tedy 

ovlivněna vlastním názorem na vývoj střediska ani na narátory, se kterými jsem dělala 

rozhovory. Setkávání se s lidmi, kteří fungovali a fungují pod tímto střediskem, bylo sice 

účelem výzkumu, ale zároveň to bylo i pro mne velmi zajímavé pátrání po kořenech 

skautského střediska, ke kterému jsem se rozhodla připojit.  

Práce začíná metodologickou částí, ve které popisuji způsob sběru dat do výzkumu 

i jejich následnou analýzu. Následuje úvod do problematiky, kde je shrnut dosavadní 

výzkum v oblasti historie československého skautingu. Dále je pak představeno sto let 

skautingu na našem území, aby byla situace v 18. středisku Kruh zasazena do 

celorepublikového kontextu. Nakonec jsou stručně představeny dějiny zkoumaného 

střediska. Tato poslední kapitola je někde na pomezí teoretické a empirické části, jelikož je 

v ní již využíváno rozhovorů s narátory. Prezentovaná  historie střediska je z velké míry 

sestavovaná z rozhovorů s narátory proto se v ní nelze vyhnout interpretaci a jistému 

subjektivnímu postoji autorky.  

Empirická část je dělena podle kategorií, na kterých byly proměny zkoumány. 

Těmito kategoriemi jsou: vstup do oddílu, skautský slib, ideály skautingu, vedení, program 

a proměny podmínek skautingu. Tyto kategorie byly vybrány na základě nasbíraného 

materiálu. Práce je doplněna přílohami.  
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2. Metodologická část 

2.1. Výzkumné cíle 
Než přejdu k popisu metody výzkumu a analýzy dat, je třeba definovat výzkumné 

cíle. Ty byly stanoveny před započetím samotného výzkumu a vycházely z tématu práce a 

jejího předpokládaného zaměření.  Výzkumné cíle byly následující: 

 

• Jakým způsobem se skauting přizpůsobil době a podmínkám, ve kterých 

působil?  

• Které složky skautingu zůstávají stále stejné a které se časem proměnily? 

• Jakým způsobem probíhá generační výměna ve skautském oddíle? 

 

2.2. Rešerše k tématu 
Téma skautingu se dostává poslední dobou do popředí pozornosti, a to 

především díky výročí jeho stoleté existence na našem území, které proběhlo v roce 

2011. Skauting prošel za sto let své existence třikrát zákazem své činnosti a třikrát 

obnovou. Obnovy v roce 1945, 1968 a 1989 jsou zároveň třemi významnými 

historickými milníky dějin Československa. Jednotlivé obnovy se od sebe velmi lišily 

jak procesem, tak i podobou skautingu, který po nich přišel.    

Jedinou a zároveň nejnovější publikací, která shrnuje celých sto let existence 

organizace Junák v Československu je kniha Skautské století od Romana Šantory, 

s podtitulem Dobrodružný příběh 100 let českého skautingu. Kniha se stručně, ale 

přehledně věnuje dějinám hnutí a jejím nejvýznamnějším osobnostem. Obsahuje velké 

množství fotografií a dokumentů a je velmi kvalitní encyklopedií dějin skautského hnutí 

ve 20. století.  

Další souhrnnou publikací na toto téma je Kronika československého skautingu 

od autora Bruna Břečky. V knize je encyklopedickou formou popsáno velmi podrobně a 

pečlivě vše co se ohledně skautingu stalo v daném roce. Je to tedy perfektní zdroj 

k určení datace různých skautských událostí.  

Téma skautingu zpracovává i historička Libuše Cuhrová ve svém příspěvku do 

publikace Ostrůvky svobody. Celá kniha se věnuje subkulturám za normalizace, do 
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kterých se lidé uchylovali v nesvobodném režimu. Kapitola věnovaná skautingu za 

normalizace se jmenuje Dvacet let ve stínu.   

Zcela zvláštní a specifické místo zaujímají knihy od skautských historiků, tedy 

skautů, kteří se o historii hnutí zajímají mnohem více než jen laicky. Jedním z  

nejvýznamnějším z nich byl, v roce 2013 zesnulý, Karel Lešanovský – Kay. Sám byl 

v konfliktu jak s protektorátním režimem, tak s režimem komunistickým. Napsal 

několik desítek pojednání o historii a vývoji skautingu. Zvláště významný je jeho soupis 

skautských politických vězňů. 

Kromě literatury se o sto letech historie skautingu na našem území můžeme 

dozvědět i přímo u zdroje, tedy ze vzpomínek lidí, kteří skauting budovali a kteří 

prožívali jeho mnohdy nelehký boj o přežití. Vzpomínky získané metodou orální 

historie shromažďuje už pět let projekt Skautské století, který vzniknul u příležitosti 

oslav stoletého výročí. V současnosti má sbírka Skautského století něco přes dvě stovky 

pamětnických příběhů.  

Při všech třech obnovách se vytvářely spory mezi příslušníky různých generací 

o tom, jak se má nově budovaný skauting formovat a o co se mají jeho ideové základy 

opírat. Zcela jistě tomu bylo z toho důvodu, že každá generace byla vychovávána už 

poněkud jiným skautingem a důraz kladli na jiné jeho součásti. V literatuře se dá zjistit, 

jakým způsobem se měnily skautské rituály a symboly. To je však jen vnějškový znak 

toho, že se měnila i samotná podstata skautingu a motivace lidí se do něj zapojovat a 

udržovat ho dál. Právě změnu těchto motivací a chápání toho, co skauting představuje a 

co by představovat měl, zkoumám v této práci. 

 

2.3. Příprava terénního výzkumu 
Před započetím samotného výzkumu, tedy v tomto případě před začátkem 

nahrávání rozhovorů, bylo potřeba si připravit teoretické a metodologické zázemí 

výzkumu. Nejprve jsem si nastudovala veškeré dostupné zdroje k historii střediska i 

skautingu obecně.2 Už z tohoto studia vyplynula nějaká témata, která by se dala v práci 

postihnout a hlavně jsem získala  tipy na několik narátorů, kteří by neměli ve výzkumu 

chybět.  

                                                
2 Nutno říci, že se jednalo o veškeré dostupné zdroje, o kterých jsem v tu dobu věděla. Na různé internější 
materiály mne upozornili narátoři během výzkumu.  
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2.3.1. Stanovení generací 
Vzhledem k tomu, že výzkum byl založen na komparaci jednotlivých skautských 

generací, tak jsem si před samotným vytipováním a kontaktováním narátorů musela tyto 

generace ve středisku stanovit. To se u organizace, která byla během své existence třikrát 

zakázána, ukázalo jako poměrně složitý úkol. Tato práce je založena na orálně historickém 

výzkumu. Zásadní tedy bylo zkoumat generace, k nimž lze ještě nalézt dosud žijící 

pamětníky. Nakonec byl výzkum založen na zkoumání těchto čtyř generací3: 

 

1. generace narozená ve 20. letech 20. století – skauti, kteří zažili skauting 

před válkou a vedli oddíly buď po první (Felix Kolmer, Jan „Ivo“ Tomáš), 

nebo druhé obnově (Kristina „Sova“ Krausová, Pavel Blažka4, Ladislav 

„Norek“ Fiala5) 

2. generace narozená na přelomu 50. a 60. let – do oddílu vstupují po druhé 

obnově v roce 1968 nebo 1969, zažili ilegální skauting za normalizace a 

pomáhali s třetí obnovou v roce 1989 (Petr „Pet“ Blažka, Jan „Tim“ Němec, 

Pavel „Sum“ Voplakal, Roman Prajzler, Vladimír Sýkora, Darina „Peggy“ 

Vystrčilová6) 

3. generace narozená v 70. letech – začali působit za normalizace 

v poloilegálních oddílech a vedli oddíly a středisko v 90. letech po třetí 

obnově (Alena Mužíková, Tereza Paličková, Tomáš „Picmaus“ Moravec, 

David Černý, Jakub „Boromir“ Hynek) 

4. generace narozená v 80. letech – vstoupili do oddílu již po poslední obnově 

v roce 1989 a oddíly vedli po roce 2000 (Klára Prajzlerová-Kamzík, Marie 

„Wannah“ Novotná, Marek „Plavčík“ Baxa, Jan „Kačer“ Havelka, 

František „Sinnuhet“ Hána) 

 

                                                
3 Profily jednotlivých narátorů v přílohách a jejich zasazení do historie střediska v kapitole Stručná historie 
18. střediska Kruh. 
4 Pavel Blažka je jistou výjimkou. Čistě formálně to není skaut, neskládal skautský slib a neprošel skautskou 
výchovou. Je to otec jednoho ze členů střediska a po druhé obnově pomáhal při vedení oddílu. Jeho svědectví 
bylo natolik zajímavé, že byl zařazen do výzkumu.  
5 S Ladislavem „Norkem“ Fialou rozhovor kvůli jeho zdravotnímu stavu neproběhl. Do výzkumu se zapojil 
formou několika telefonátů. Zde je uveden, aby bylo zřejmé, ke které generací přísluší, respektive z hlediska 
výzkumu měl příslušet.  
6 Narátorka po druhé obnově byla v jiném skautském středisku. Konkrétně ve středisku Bílý los na Břevnově. 
V 18. středisku Kruh začala vést po třetí obnově v roce 1989. Je tedy věkově zařazena do 2. generace, ale 
vedla v období jako příslušníci 3. generace.  
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Generace na sebe ne vždy přesně věkově navazují, nicméně odpovídají generacím, 

které ve středisku vyrostly. Jelikož v období druhého zákazu v letech 1948–1967 nebyli do 

střediska přijímáni noví skauti, mezi první a druhou generací je více než třicetiletá pauza. 

Nicméně mezi narátory v jednotlivých generacích je maximálně desetiletý věkový rozdíl. 

Pamětníci zařazení pro účely výzkumu do jedné generace mohou být tedy věkově odlišní, 

jak vyplývá i z následující tabulky. 

 

Jméno a přezdívka 
Rok	  

narození	   Generace	  
Rok	  vstupu	  do	  

skautu	  

Jan „Ivo“ Tomáš	   1922 1. 1932 

Ladislav „Norek“ Fiala 
 

1. 
1968 (v jiném 
oddíle 1937) 

Felix Kolmer	   1922 1. 1932 
Kristina „Sova“ Krausová 1934 1. 1945 

Pavel Blažka 1928 1. nikdy 

Roman Prajzler 1957 2. 1968 

Vladimír Sýkora 1957 2. 1969 
Petr„Pet“ Blažka 1960 2. 1968 

Jan „Tim“ Němec 1962 2. 1972 

Pavel „Sum“ Voplakal 1966 2. 1977 

Darina „Peggy“ Vystrčilová 1957 2. 

1991 (v jiném 
oddíle od 

1968) 

Alena Mužíková 1972 3. 

1991 (v jiném 
oddíle od 

1979) 

Tereza Paličková 1973 3. 

1992 (v jiném 
oddíle od 

1981) 
Tomáš „Picmaus“ Moravec 1971 3. 1978 

David Černý 1970 3. 1976 

Jakub „Boromir“ Hynek 1974 3. 1985 
Marek „Plavčík“ Baxa 1986 4. 1993 

Klára „Kamzík“ Prajzlerová 1982 4. 1991 
Marie „Wannah“ Novotná 1988 4. 1996 

Jan „Kačer“ Havelka 1990 4. 1997 
František „Sinnuhet“ Hána 1989 4. 1996 

Tabulka 1: Přehled pořízených rozhovorů 

 

Do jednotlivých generací byli narátoři zařazováni dle generační teorie Karla 

Mannheima. Mannheim definuje tři základní pojmy pro zkoumání generací. Jsou jimi 

generační zasazení, generační souvislost a generační jednota. Generační zasazení 

odpovídá podobnému ročníku narození. Pouze tato biologická danost však nevytváří 
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generace. O tom, že jsou jedinci zařazeni do stejné generace, se dá podle Mannheima 

hovořit až v momentě, kdy je mezi nimi dohledatelná generační souvislost. Ta se dá 

dohledat v případě, kdy jedinci stejného generačního zasazení sdílejí podobné sociální a 

duchovní obsahy a to nejčastěji ty obsahy, které se vymezují vůči obsahům sdíleným 

předešlou generací.7 Lidé, mezi kterými je rozeznatelná generační souvislost, se mohou 

následně dělit do různých směrů podle toho, jak na tuto generační souvislost reagují. 

V rámci těchto směrů se pak vytváří generační jednoty. 

 Generační rozdělení v této práci probíhalo tedy na základě „potenciální 

participace na společných, spojujících zážitcích a životních obsazích. 8 “ Takovým 

spojujícím zážitkem může být například zkušenost války u první generace, zkušenost 

s ilegálním skautingem u druhé generace, sametová revoluce u generace třetí, a naopak 

absence zkušenosti s nesvobodným státním zřízením u poslední zkoumané generace. 

Obdobným společným zážitkem jsou i jednotlivé obnovy Junáka, jak bylo popsáno výše.  

Vzhledem k tomu, že byli narátoři do jednotlivých generací zařazování podle roku 

narození, tak generační zasazení bylo dodrženo. Výzkum je zaměřen na poměrně úzce 

vymezenou skupinu lidí, kterou sdružuje stejná (pro většinu z nich naprosto zásadní) 

zkušenost skautingu a navíc jsou spojeni i geograficky, tedy jedním konkrétním pražským 

skautským střediskem. Je tedy možné u nich mluvit i o generační souvislosti. Ke každé 

takto vymezené generaci je ve výzkumu přiřazeno průměrně pět narátorů. Z takto malého 

vzorku není dost dobře možné usuzovat na nějaké odlišné generační jednoty mezi nimi. 

Pro účely této práce však budeme předpokládat, že intenzivní prožitek stejného skautského 

vedení řadí narátory v jednotlivých generacích do jedné generační jednoty.  

2.3.2. Výběr narátorů 
Z každé stanovené generace jsem se snažila nahrát rozhovory s pěti narátory. Tento 

počet byl stanoven především tím, že z nejstarší generace se bohužel už více lidí nalézt 

nepodařilo. Nad rámec pěti narátorů na generaci byla nahrána jedna narátorka na pomezí 

mezi druhou a třetí generací. Jeden z narátorů nakonec neposkytl rozhovor, ale jen 

telefonické svědectví. Celkem jsem tedy pracovala s dvaceti rozhovory.    

Do výzkumu jsem se snažila zařadit skauty, kteří v minulosti působili buď jako 

vedoucí střediska nebo oddílu. Několikrát jsem zvolila i narátory, kteří se na vedení 

nepodíleli, ale jejich zkušenost byla z mého pohledu pro výzkum důležitá. Například 

                                                
7 MANNHEIM, Karl: Problém generací, In: Sociální dějiny 1-2/2007, str. 30. 
8 MANHEIM, K.: Problém generací, str. 26. 
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Roman Prajzler a Vladimír Sýkora vyrůstali v oddíle, který po roce 1973 zanikl a k jeho 

vedení se tak nikdy nedostali. Pavel „Sum“ Voplakal zase poskytl zajímavé vzpomínky na 

významnou generační výměnu v oddíle z pohledu tehdejšího vlčete.  

  První generace, kterou jsem začala zaznamenávat, byla generace skautů 

narozených v 50. letech, kteří začali skautovat po druhé obnově. Hned první rozhovor 

přitom přinesl tipy na další pětici narátorů9, z nichž tři byli nakonec do výzkumu zařazeni. 

Byla jsem si vědoma, že jistým rizikem metody „nabalování sněhové koule“10 je omezení 

vzorku na narátory s podobnými postoji a názory. Po druhé obnově fungovali ve středisku 

paralelně dva oddíly. Vybrala jsem si do výzkumu tedy narátory z obou dvou, abych 

zamezila jednostrannosti vzorku. U dalších generací jsem se tomu snažila zabránit 

nahráváním narátorů z chlapeckého i dívčího oddílu, které fungovali odděleně. I v rámci 

jednotlivých oddílů jsem se snažila vybírat narátory, kteří měli potenciál se od sebe 

názorově lišit.  

Vždy jsem se snažila zjišťovat tipy na narátory i jinak než jen metodou 

„nabalování sněhové koule“. Většinou jsem oslovila dalšího narátora až poté, co mi ho 

více lidí doporučilo, protože jeho svědectví by mohlo být pro výzkum přínosné. U první a 

druhé generace nebylo zase tolik lidí, které by bylo možné dohledat a tím pádem nebylo 

k dispozici ani tolik narátorů. U třetí a čtvrté generace jsem již musela pečlivěji promýšlet 

koho do výzkumu zařadit a proč. Každý narátor mi totiž doporučoval další a další narátory 

s tím, že „toho tam musíš určitě mít“ nebo „ten a ten by byl určitě zajímavý“.  

Zvláště u poslední generace hrály velkou roli i časové možnosti narátorů. Pokud 

někdo dlouhodobě neměl čas, musela jsem si za něj najít náhradu, aby bylo možné dodržet 

stanovený harmonogram výzkumu. Pochopitelně jsem si vědoma skutečnosti, že jsem 

nezaznamenala svědectví mnoha lidí, kteří byli pro vývoj a historii zkoumaného střediska 

podstatní, ale větší množství narátorů už bylo nad časové kapacity výzkumu. V budoucnu 

je však možné výzkum rozšířit o více lidí11 a tím potvrdit, či vyvrátit závěry, ke kterým se 

ve výzkumu dospělo.  

 

                                                
9 Této metodě získávání kontaktů se v orální historii říká „nabalování sněhové koule“. 
10 VANĚK, Miroslav/MÜCKE, Pavel: Třetí strana trojúhelníku, teorie a praxe orální historie, Fakulta 
humanitních studií UK v Praze/Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2011, str. 140. 
11 To bohužel neplatí o první zkoumané generaci, kde více narátorů již k dispozici není. Vzhledem k tomu, že 
jeden z narátorů zemřel dva měsíce po poskytnutí rozhovoru a dalším je okolo devadesáti let, tak bohužel 
nelze očekávat, že tato generace bude k dispozici na doplnění výzkumu. Lze však pracovat s nahrávkami 
skautů z jiných středisek z projektu Skautské století, kde je zrovna tato generace poměrně dobře pokryta.  
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2.3.3. Genderové rozdělení 
Původním záměrem bylo porovnávat generace v dívčím i chlapeckém oddílu 

střediska. To se však brzy ukázalo být značně komplikované, jelikož dívčí oddíl, na rozdíl 

od toho chlapeckého, za normalizace vůbec nefungoval a v roce 1989 se zakládal úplně 

znovu. Zároveň byla dohledána pouze jediná narátorka pro období po druhé obnově v roce 

1968. Nejen z toho důvodu nebylo možné nahrát všechny generace tak, aby byly 

genderově vyrovnané. 

 U každé generace jsem pořídila rozhovor průměrně s pěti narátory. Z celkového 

počtu dvaceti narátorů je jich jen šest z dívčího oddílu. Ač jsem původně plánovala do 

analýzy dat zařadit i komparaci mezi vývojem dívčího a chlapeckého skautingu, nakonec 

to s ohledem na disproporce ve výzkumném vzorku nebylo možné. Vzhledem k tomu, že 

moje práce není zaměřena na historii střediska, ale na generační proměny vnímání 

skautingu, nebylo nijak na škodu zkoumat výpovědi narátorů z oddělených oddílů. 

Z genderového hlediska mezi odpověďmi jednotlivých narátorů a narátorek nebyly 

signifikantní rozdíly.  

 

2.4. Terénní výzkum 

2.4.1. Kontaktování 
Proces samotného kontaktování narátorů a narátorek se ukázal být jednodušším, 

než jsem původně očekávala. Byly využity metody kontaktování obvyklé v orální historii – 

„nabalování sněhové koule“ a „gate-keeper“. 12 Velmi příjemným překvapením pro mě 

byla ochota narátorů poskytnout mi rozhovor (z oslovených narátorů mě odmítli jen dva13). 

Výhodou bylo jistě to, že patřím do stejného střediska jako narátoři, a většinou jsem se 

z jejich strany setkala s potěšením, že někdo má zájem zaznamenat historii střediska. Poté, 

co jim byl oznámeno, že se rozhovor bude týkat právě jejich ,,skautování“, tak většinou 

neváhali a s rozhovorem souhlasili. 

Jako vhodný „gate-keeper“ se ukázal hned první narátor, s nímž proběhlo setkání, 

kterým byl Roman Prajzler. Poskytl mi kontakty na lidi ze svého oddílu a zároveň se snažil 

zprostředkovat setkání se svým skautským vedoucím. Druhé nahrávání přineslo zase 

                                                
12 Gate-keeper je v orálně-historické metodě člověk, který je součástí zkoumané komunity a poskytne 
badateli kontakty na další členy komunity, případně se za něj zaručí. Viz: NOSKOVÁ, Jana: Biografická 
metoda a metoda orální historie, s. 40. 
13 Důvodem k odmítnutí byl u jedné narátorky nedostatek času a u druhé dojem, že si z období, kdy byla 
součástí oddílu, už téměř nic nepamatuje.  
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vynikajícího „gate-keepera“ Petra „Peta“ Blažku, který dlouhou dobu vedl středisko a 

dodnes se stále ještě aktivně zapojuje do vedení vlčat. Narátor sám se přitom aktivně 

zajímá o historii střediska a nahrává rozhovory s jeho nejstaršími pamětníky. Na dotaz, zda 

by mi proto nemohl doporučit další narátory, navrhl několik jmen s tím, že je pro 

nahrávání sám osloví. Později jsem projevila zájem natočit rozhovor i s Petovým otcem, 

který sice střediskem neprošel, ale byl mu po celou dobu normalizace nablízku. Se třemi 

dalšími narátory probíhaly rozhovory u Petra Blažky a za jeho přítomnosti.  

2.4.2. Skupinové/individuální natáčení 
Zpočátku jsem považovala nahrávání za účasti třetí osoby za chybu. Zvyšoval se 

tím potenciál toho, že se narátoři budou snažit některé věci zamlčet či naopak více 

zdůraznit. Stejně tak hrozilo nebezpečí, že třetí osoba bude do nahrávání nepřiměřeně 

zasahovat. V jisté míře se obě obavy naplnily, ale přítomnost třetí osoby zapůsobila i 

pozitivně. Všichni tři narátoři se v jistém momentu svého vyprávění začali vztahovat přímo 

k osobě Petra Blažky, a docházelo tak k otevírání témat, která spolu jinak blízcí přátelé 

dosud nikdy neřešili. Právě debatou narátorů nad některými vzpomínkami se otevírala 

témata, která by v  rozhovoru pouze s tazatelem pravděpodobně vůbec nezazněla.  

Ve výzkumu proběhla dvě skupinová nahrávání. V jednom případě si narátor sám 

vyžádal, aby u nahrávání seděl jeho kamarád, protože o některých ,,konfliktnějších“ 

obdobích střediska nechtěl mluvit bez jeho přítomnosti. To se nakonec ukázalo jako dobré 

rozhodnutí, protože každý z nich měl na tento konflikt zpětně trochu jiný pohled a debata 

mezi nimi přinesla zajímavé interpretace. Ve druhém případě šlo o narátory, kteří vedli 

oddíl spolu, a proto upřednostňovali, aby se rozhovor uskutečnil za přítomnosti obou. I 

v tomto případě byl rozhovor často rozvíjen odlišnými pohledy narátorů na různá témata.  

2.4.3. Prostředí rozhovoru 

 Prostor, ve kterém se rozhovor koná, může do značné míry ovlivnit průběh 

samotného rozhovoru. Nejdůležitější přitom je, aby s místem byl spokojen narátor. Pokud 

se nahrává v prostoru, který není narátorovi příjemný, tak to může ovlivnit soustředění jak 

narátora, tak posléze i tazatele. Ideální je, jak vyplývá i z mých předešlých zkušeností, 

nahrávání u narátora doma, kde si narátor připadá bezpečně. Zároveň je tak samotné 

setkání za účelem pořízení rozhovoru jakousi návštěvou, což vytváří intimnější a většinou 

přátelštější atmosféru.  
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Během kontaktování byli narátoři vždy požádáni, aby nahrávání proběhlo 

v klidném prostředí, a pokaždé jsem také navrhovala setkání u nich doma nebo v kanceláři. 

Logickou možností bylo natáčení v klubovně, ale vzhledem k množství schůzek, které se 

zde konaly, i k špatnému vytápění v zimě zde nakonec žádné setkání neproběhlo. Starší 

narátoři většinou rovnou navrhovali setkání u nich doma. Záměrně s ohledem na kvalitu 

pořizovaného záznamu jsem se snažila vyhýbat nahrávání v kavárnách a restauracích, ale 

vzhledem k preferencí dvou narátorů byly i přesto rozhovory s nimi pořízeny v poměrně 

klidném prostředí kaváren.   

Jeden rozhovor byl uskutečněn přes Skype z důvodu narátorčina dlouhodobého 

pobytu v Nigérii. Rozhovor proběhl bez větších technických obtíží, ale i přesto se rozhovor 

přes Skype samozřejmě v mnohém liší. Velkou výhodou v tomto případě bylo to, že jsem 

zrovna tuto narátorku znala již několik let. V momentě nahrávání skypového rozhovoru 

s někým, koho jsem před tím nikdy neviděla, bez očního kontaktu14, by byl mnohem 

složitější. Neverbální komunikace totiž hraje během rozhovoru významnou roli a bez 

možnosti úsměvem či pokývnutím naznačit, že tazatel narátora vnímá a poslouchá, je 

rozhovor mnohem komplikovanější. Dalším důvodem, proč nakonec tento konkrétní 

rozhovor proběhl dobře, bylo pravděpodobně i to, že narátorka má osobní zkušenosti 

s metodou orální historie, takže ji speciální podmínky rozhovoru nevyvedly z míry. 

S jinými narátory bych asi více váhala, než bych se rozhodla telefonický rozhovor 

podstoupit.   

Zajímavé bylo, že pro mladší generace bylo nahrávání v prostředí jejich domova 

většinou nepřijatelné. Mohlo by to souviset s tím, že u mladších generací jsem se (pro mě 

překvapivě) setkávala s větší obezřetností před poskytnutím rozhovoru. Častěji se předem 

zajímali o téma mé práce a o to, jak budou data zpracovávána. Pro starší generace byla 

dostačující informace, že se nahrávání bude týkat skautingu k tomu, aby s nahráváním 

souhlasili a většinou rovnou navrhli setkání v jejich domově.  

Mladší generace automaticky navrhovala buď kancelář, nebo kavárnu. U dvou 

posledních generací byl problém nejen s místem setkání, ale především s termínem. Velká 

část narátorů z těchto generací je zaměstnaná a má malé děti. Termín rozhovoru se proto 

hledal poměrně těžko. Setkání pak probíhala většinou po večerech, anebo naopak brzy 

ráno. Jistým způsobem to ovlivňovalo i samotné nahrávání. Narátoři totiž obvykle měli 

omezený čas, který mohli rozhovoru věnovat.  

                                                
14 Rozhovor byl veden bez zapnutých kamer, aby se zmenšilo riziko technických komplikací.  
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Narátoři se příliš nevztahovali k prostředí, kde byl rozhovor veden, což bylo 

způsobeno především tím, že rozhovory často nebyly vedeny v jejich domovech a ani 

jeden nebyl veden v klubovně. Občas narátoři upozornili na to, že mají deníky nebo 

kroniky, které potvrdí jejich vzpomínky. Vždy jsem navrhla, že se na dokumenty po 

skončení rozhovoru ráda podívám. Zástupci nejstarší generace se často vztahovali k ego-

dokumentům, které o historii střediska sepsali jejich vrstevníci.   

2.4.4. Průběh rozhovoru 

V orální historii je potřeba mít na paměti, že během rozhovoru není přítomen jen 

tazatel a narátor, ale teoreticky ještě třetí posluchač, kterým je společnost nebo 

potencionální čtenář či posluchač, ke kterému se rozhovor může dostat. Podle toho narátor 

upravuje to, co říká, a prezentuje sebe sama ve světle, ve kterém chce.15 To se do značné 

míry projevovalo i v tomto výzkumu, kde byla tato potenciální společnost poměrně 

konkrétně formulovaná. Často bylo zjevné, že narátoři říkali informace s očekáváním, že si 

to může přečíst kdokoliv další ze střediska. To pak pochopitelně klade nároky na analýzu, 

během které je třeba rozlišit, co z narátorova sdělení nepodléhá tomuto faktoru.   

Terénní výzkum probíhal metodou rozhovorů. Jednotlivé rozhovory měly tak vždy 

obdobnou formu. Nejednalo se o přísně strukturované rozhovory, ani o rozhovory 

narativního typu. Data byla získávána formou rozhovoru podle návodu.16 Na začátku jsem 

si určila témata, která chci v každém rozhovoru pokrýt. Následně jsem si k tématům 

přiřadila otázky a témata jsem seřadila tak, aby na začátku rozhovoru byly převážně 

faktografické a obecnější otázky, u kterých se dalo čekat, že budou pro narátory nejsnazší. 

Na konec jsem zařadila otázky ideovějšího typu, u kterých hrozilo, že budou pro narátory 

náročnější k zodpovězení.  

Kromě otázek, kterými se mělo docílit získání dat k následné analýze a interpretaci, 

bylo třeba se narátorů zeptat i na historii střediska v době, kdy se v něm aktivně 

pohybovali. Počet otázek a času na tuto faktografickou část se zásadně lišil podle toho, jak 

moc byla středisková historie zmapovaná v období generace, ke které narátor příslušel. 

Vzhledem k tomu, že zvolené generace ve výzkumu pokrývají období od roku 1932 až do 

roku 2015 a historie střediska po celou tuto dobu nebyla dostatečně prozkoumána, tak bylo 

potřeba se doptávat i na prázdná místa této historie. Bez toho by nebylo možné zařadit 

výpovědí narátorů do správného kontextu.  

                                                
15 VANĚK, M./MÜCKE, P.: Třetí strana trojúhelníku, str. 130. 
16 HENDL, Jan: Kvalitativní výzkum, Základní teorie, metody a aplikace, Portál, Praha 2008, s. 174 
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Otázky týkající se historie střediska byly pokládány většinou na začátku rozhovoru 

a to často i z psychologického důvodu, když bylo zjevné, že je narátor z rozhovoru 

nervózní. Vzpomínání na to „jak to tehdy vlastně bylo“ odvádělo narátorovu pozornost od 

diktafonu a bylo možné přejít k názorově zaměřeným otázkám.  

Po úvodu každého rozhovoru následovalo vždy dotazování na biografické údaje o 

narátorovi. Poté, co narátoři většinou stručně shrnuli svůj životopis, následovaly otázky 

přímo ke skautingu. První otázka vždy zněla: „Kdy jsi vstoupil/a do skautingu?“ Dále pak 

následovaly další otázky uvedené níže.17 Velkou výhodou rozhovoru podle návodu je, že 

umožňuje nepokládat otázky vždy ve stejném pořadí, takže jsem mohla pořadí otázek 

měnit podle toho, kam se ubíral sám narátor.  

Ač bylo cílem výzkumu ptát se každého narátora na tytéž otázky, ne vždy byly 

nakonec všechny položeny. Bylo to buď z toho důvodu, že narátor na otázku již sám 

odpověděl, nebo protože na podobně zaměřenou otázku odpověděl způsobem, který 

vylučoval získání uspokojivé odpovědi na další z otázek.18 

S každým narátorem byl veden jeden rozhovor. Jistou výjimkou je případ již 

zmiňovaného Petra Blažky, který byl vedle svého rozhovoru přítomen i u dalších třech, do 

nichž občas zasahoval. Rozhovory nebyly strukturální a nebylo v plánu je dále podrobovat 

jazykové či psychologické analýze. Důvodem bylo také větší množství pořízených 

rozhovorů – celkem dvacet. Nahraný materiál je tedy někde na pomezí sociologického 

dotazování a kvalitativního rozhovoru.  

 Jednotlivé rozhovory trvaly průměrně okolo hodiny. Velmi záleželo na ochotě 

narátorů mluvit o jednotlivých tématech obšírněji. Nejkratší nahrávky mají okolo dvaceti 

minut, přičemž nejdelší nahrávka má přibližně dvě hodiny. 

2.4.5. Komplikace terénního výzkumu 
 Během terénního výzkumu nenastala žádná zásadnější komplikace. Technické 

problémy nastaly u dvou rozhovorů (v obou případech se přerušilo nahrávání kvůli 

naplnění kapacity SD karty v diktafonu). Během prvního z rozhovorů19 jsem to bohužel 

zaznamenala pozdě a přibližně posledních dvacet minut rozhovoru se nenahrálo. 

Naneštěstí zrovna tento narátor žije trvale v Americe, a nebylo možné se s ním sejít 

                                                
17 Seznam otázek v přílohách.  
18 To se nejčastěji týkalo otázek zaměřených na skautské ideály. Někteří narátoři již na začátku rozhovoru 
vysvětlili, že nemají rádi, když se do skautingu jako do organizace určené dětem přidávají nějaké ideové a 
duchovní principy. V tom případě pak byly vynechány otázky zaměřené na ideály skautingu a byly 
pokládány jiné, které měli za cíl upřesnit tento postoj.  
19 Jednalo se o rozhovor s Janem „Timem“ Němcem ze dne 7. ledna 2016.  
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podruhé. V nenahraných dvaceti minutách však narátor vyprávěl spíše o svém osobním 

životě a o skautingu v Americe. Vše důležité pro výzkum se tedy nahrát podařilo.  

 U dalšího rozhovoru20 s technickými potížemi jsem si přerušení nahrávání všimla 

v podstatě okamžitě. Rozhovor byl přerušen a po vyřešení potíží bez problémů započat 

znovu. Následně byly obě nahrávky spojeny dohromady, což nijak nezkomplikovalo jejich 

pozdější analýzu.  

 Z mého pohledu byla asi největší komplikací přítomnost domácí kočky na jednom 

z nahrávání. Trpím totiž těžkou alergií na kočičí srst a přítomnost kočky snížila moje 

soustředění a pravděpodobně také uspíšila průběh setkání. I přesto však žádný 

z tematických okruhů v tomto případě na nahrávce nechybí.  

2.5. Analýza a interpretace 
Jelikož výzkum probíhal metodou orální historie, byla získaná data analyzována 

kvalitativně. Pro účely kvantitativní analýzy byl počet narátorů příliš nízký. 

Všechny pořízené rozhovory byly následně doslovně přepsány. 21  Transkripce 

rozhovoru je sama již interpretací rozhovoru. Rozhovor, který je vždy doprovázen 

nonverbální komunikací se přepisem velmi zplošťuje.22 Mizí tón a intonace hlasu, smích, 

gesta a mimo jiné i vizuální prostředí rozhovorů, které se nedá zaznamenat ani na 

nahrávce. Data získaná ve výzkumu byla analyzována obsahově, nikoliv narativně či 

jazykově, takže nebylo toto zploštění narátorovy výpovědi ke škodě. Naopak tím jasněji 

vystupoval obsah sdělení.  

Obsahová analýza v této práci probíhala podle postupu, který je zobrazen na 

obrázku níže a je popsán v další části kapitoly.  

 

                                                
20 Jednalo se o rozhovor s Terezou Paličkovou ze dne 8. února 2016 
21 Přepisy jsou k textu přiloženy na DVD.  
22 HÁJEK, M.: Čtenář a stroj, s. 28 
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Diagram 1: Proces analýzy a interpretace 

 

Analýza probíhala podle přepsaného textu. Pouze v částech, kde nebyl zcela jasný 

význam narátorova sdělení z přepisu, jsem si pasáž dohledala na nahrávce. Po transkripci 

rozhovorů byly vytvořeny kategorie. Ty jsem si předběžně určila již před započetím 

výzkumu, ale z výzkumu pak vyplynuly drobné změny, kdy například pro nedostatek 

nosných dat k některé kategorii byla tato vložena jako součást kategorie jiné. Analytické 

kategorie byly nakonec vybrány tyto:  

• vstup do oddílu – kategorie zahrnující motivaci narátorů vstoupit do 

skautského oddílu a zároveň motivaci rodičů děti do oddílu posílat 

• skautský slib – kategorie postihující vývoj postoje ke skautskému slibu jako 

zásadnímu pilíři skautského hodnotového rámce 

• ideály skautingu – na vývoji vztahu k přírodě, společenství a morálce tato 

kategorie ukáže proměny důrazu na skautské ideály 

• vedení – kategorie zkoumající proměny aspektu vedoucího a výchovy ve 

skautském oddíle, zaměřena na tendence ve vedení zkoumaného střediska 

• program – náplň skautského programu a důvody jeho proměn 

• podmínky skautingu – civilizační, politické a společenské proměny vně 

struktury skautingu, které se však mohli podílet na jeho vývoji  
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Kategorie mají tedy faktickou funkci. To znamená, že kategorizují text na základě 

jeho obsahu. 23  Kategorie jsou vymezeny jako jednotlivé aspekty skautingu, v rámci 

kterých se hledá odpověď na výzkumné otázky a odpovídají jednotlivým kapitolám 

empirické části. Na základě kategorií s ohledem na výzkumné otázky byl sestaven 

konkrétní seznam otázek24, podle kterých byly vedeny jednotlivé rozhovory s narátory. 

Postup analýzy bude popsán v samostatné kapitole. Diagram níže naznačuje vztah mezi 

výzkumnými otázkami, kategoriemi a seznamy otázek do výzkumu. Vztah seznamu 

otázek, které byly kladeny během rozhovorů a kategorií, ke kterým příslušely, je zařazen 

do příloh.  

 

 

 
                                                

23 HÁJEK, Martin: Čtenář a stroj, Vybrané metody sociálněvědní analýzy textů, Sociologické nakladatelství 
Slon, Praha 2014, s. 62  
24 Seznam otázek a přidělení ke kategoriím je v přílohách na str.119 

Diagram 2 Vztah výzkumných pojmů 
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Analytické kategorie sloužily zároveň jako kódy, ke kterým byly přidělovány 

segmenty z jednotlivých přepisů. Pro každou generaci byl pak založen příslušný počet 

dokumentů, pro každou kategorii jeden, kam byly přidávány segmenty rozhovorů 

označené shodným kódem. Následovala komparace dat v rámci jedné generace. Jednotlivé 

segmenty rozhovorů byly srovnávány s dalšími za účelem hledání shody nebo naopak 

rozdílného přístupu. U některých kategorií byla shoda označena klíčovým slovem25, které 

bylo nevyhnutelně do značné míry již interpretací dat.  

Po komparaci segmentů v rámci jednotlivých generací byly srovnávány stejné 

kategorie mezi generacemi navzájem. Z této komparace pak vyvstávaly buď podobnosti 

mezi generacemi, nebo naopak rozdíly. Pokud vyvstal výrazný rozdíl, tak se ještě jednou 

ověřoval širší analýzou v rámci daných generací, nejčastěji návratem zpět k transkripci či 

přímo k nahrávce, čímž se zkoumal kontext daného sdělení. 

Když byla ověřena relevantnost daného závěru, tak jsem přecházela k interpretaci 

dat. Intepretace je v textu většinou doprovázena citacemi z rozhovoru. Kapitoly jsou 

řazeny podle zvolených kategorií a postupně se v každé kategorii interpretuje přístup čtyř 

zkoumaných generací. Za každou generaci byla k jedné kategorii vybrána většinou jedna 

citace. Tyto citace byly vybírány s důrazem jak na etickou stránku výzkumu, tak i na 

stránku kontextuální a faktickou. Téměř vždy by se daly zvolit další citace, které by tento 

jeden konkrétní názor možná lehce upravily či jinak formulovaly. Důraz byl však kladen 

na to, aby citace nebyla v rozporu s tím, co říkají ostatní příslušníci dané generace. Pokud 

tomu tak bylo, tak na to je v textu upozorněno, a na rozpor v rámci generace je poukázáno 

například formou dvou odporujících si citací.  

Ač byla interpretace prováděna se zásadním důrazem na kontext a význam sdělení 

narátorů, tak se stále jedná o interpretaci, která již z podstaty věci nemůže být nikdy zcela 

objektivní. Je tedy třeba ji vnímat jako pohled konkrétního tazatele a zároveň badatele. 

Zásadně se pak proměňovaly významy sdělení, tak jak jsem je vnímala během rozhovorů a 

během analýzy přepisů. Roli v tom hrál nejen rozdíl mezi transkripcí a nahrávkou26, ale i 

například pořadí, ve kterém jsem rozhovory pořizovala. U prvních rozhovorů pro mne bylo 

mnoho informací a názorů nových a u pozdějších rozhovorů jsem již znala dobře kontext 

střediska a sdělení narátorů jsem i během rozhovorů vnímala odlišně. Během analýzy 

přepisů se pak sdělení dostávají jaksi na stejnou úroveň a i na rozhovory pořízené 

                                                
25 Například v kapitole Ideály skautingu. 
26 Přičemž samozřejmě zcela zásadní i rozdíl mezi samotným nahráváním a následným posloucháním 
nahrávky. 
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začátkem výzkumu jsem se náhle dívala jinak prizmatem všech dalších pořízených 

nahrávek.  

 

2.6. Etické aspekty výzkumu 
Narátoři byli seznámeni s tématem mé práce a způsobem, jakým budu rozhovory 

zpracovávat. Při setkání podepsali souhlas se zpracováním. S podpisem informovaného 

souhlasu neměl nikdo z narátorů problém. Někteří projevili zájem si výslednou práci 

přečíst a jedna z narátorek požádala o autorizaci textu před vytištěním. Ta jí samozřejmě 

byla umožněna.   

Při analýze rozhovorů jsem citace z nahrávek volila opatrně, tak aby nebyla tvrzení 

vytržena z kontextu či nestavěla narátora do špatného světla. V kapitole věnující se historii 

střediska jsem se nemohla vyhnout popisu konfliktních období. Snažila jsem se je popsat 

co nejobjektivněji. Myslím, že bylo naprosto klíčové, že jsem k střediskové historii 

přistupovala jako externista a nebyla jsem děním přímo ovlivněna.  

Jeden z narátorů první generace původně souhlasil s rozhovorem, ale ze 

zdravotních důvodů setkání nakonec neproběhlo. S narátorem jsem však vedla několik 

dlouhých telefonických hovorů a také mi poslal několik dokumentů týkajících se jeho 

pojetí skautingu. Jeho svědectví a jím poskytnuté dokumenty byly brány v potaz, ale 

narátor nebyl v textu přímo citován. 

Během rozhovorů se neobjevila žádná významově problémová témata. Jak bylo 

řečeno výše, skauting byl pro všechny narátory velmi důležitý a rádi o něm a o své 

zkušenosti s ním vyprávěli. Trochu problematické bylo, když narátoři vyprávěli o sobě 

navzájem nebo o jiných známých ze střediska. Narátoři měli často odlišné názory, které 

v minulosti přerůstaly do konfliktů. Nikdy však vyprávění o ostatních ze střediska 

nepřekročilo meze slušnosti. Naopak se na popisu různých konfliktů často ukazovalo, jak 

výbornou školou tolerance a kompromisů život ve skautském oddíle je. Ve své práci jsem 

se snažila, co možná nejvíce, vyhnout osobním ,,nesouladům“ mezi narátory navzájem 

(což jsem také slíbila i narátorům, kteří se zajímali o to, jak s informacemi tohoto typu 

naložím).   

Skautské středisko, stejně jako jakákoliv jiná uzavřená skupina lidí, je do velké 

míry ovlivněné vzájemnými vztahy. V oddíle musí člověk vycházet s různými typy lidí, 

kteří mu ne vždy jsou sympatičtí nebo naopak, ke kterým cítí silnější náklonost. Stejně tak 

i vývoj 18. střediska Kruh (a následné výpovědi narátorů o něm) je výrazně ovlivněn 
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vzájemnými vztahy, ať už partnerskými nebo přátelskými. Málokdo však na diktafon o 

těchto věcech dokáže mluvit otevřeně. Tím, že jsem několik lidí ze střediska znala dlouho 

před výzkumem, tak jsem o velké části těchto osobních informacích věděla předem. 

Dokázala jsem proto odhadnout i mnoho souvislostí, o kterých se narátoři během 

nahrávání ne vždy zmínili. Nezdá se mi etické tyto vztahy popisovat a nějakým způsobem 

na nich stavět ideový vývoj ve středisku. Zároveň mi však přijde nutné zde poznamenat, že 

vždy hrály a dodnes hrají významnou roli v pamětnické reflexi.  
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3. Úvod do problematiky 

V této kapitole shrnu stručnou formou dějiny skautingu v Československu od jeho 

vzniku až dodnes a nakonec do této historie zasadím vývoj 18. střediska Kruh, přičemž ho 

doprovodím již vzpomínkami narátorů.  

3.1.1. Počátky československého skautingu 
Na počátku 20. století dospěli dva muži nezávisle na sobě k novému přístupu ve 

výchově mládeže. Prvním byl Američan Ernest Thompson Seton (1860–1946) a druhým 

Brit Robert Baden-Powell (1857–1941). Baden-Powell sloužil jako důstojník britské 

armády. Během búrské války začal promýšlet a zkoušet skauting, ve kterém skloubil 

dohromady své zkušenosti z války, britské vlastenectví, ideál rytířství i japonských 

samurajů.27 

Na rozdíl od Baden-Powella navazoval Seton na filozofii Jeana Jacquese 

Rousseaua (1712–1778), který prosazoval návrat k přírodě a pudovému základu člověka. 

Ve své knize Duch lesů píše Seton o objevení své životní filozofie následující: „Pomalu, 

velmi pomalu, přišlo světlo a toto vzal jsem za pravdu: rozumování jest pouze osobní 

názor, jistě zkřivený a odstíněný výchovou v mládí. Pudy jsou nahromaděnou moudrostí 

praotců nás všech, tvůrčí moudrostí, jež vedla lidské plémě.28“ 

Baden-Powell a Seton se setkali v roce 1906 v Londýně, nejprve se snažili 

spolupracovat, ale o vedení mládeže měl nakonec každý z nich přece jen jiné představy. 

Baden-Powell upřednostňoval výchovu k čestnému občanství a jeho cílem bylo společnost 

pozdvihnout. Seton viděl nejlepší výchovu v návratu k přirozenosti v přírodě a společnost 

chtěl tímto způsobem od základů přebudovat. Je však zřejmé, že Baden-Powell se ve své 

knize Scouting for Boys Setonovými myšlenkami často inspiroval.29 

U zrodu skautingu na našem území stál zejména Antonín Benjamín Svojsík (1876–

1938). Seznámil se s Baden-Powellovou příručkou Scouting for Boys a snažil se ji převést 

do praxe.30 A. B. Svojsík odjel v létě 1911 do Anglie, aby se naučil skautingu přímo u 

zdroje. Cestou zpět se zastavil i ve Švédsku, Belgii a Dánsku. Zjistil zde, že skauting může 

být implementován i do zemí, kde nevznikl. Po návratu se Svojsík věnoval především 
                                                

27 PECHOVÁ, K.: Kulturní směsice české skautské (sub)kultury, In: Roverský kmen 19/24, str. 21. 
28 SETON, Ernest Thompson: Duch lesů, Federace čsl. skautů, Praha 1922, str. 14 
29 PECHOVÁ, K.: Kulturní směsice české skautské (sub)kultury, In.: Roverský kmen 19/94, str. 22.  
30 ŠANTORA, Roman (ed.): Skautské století, dobrodružný příběh 100 let českého skautingu, Junák – 
Tiskové a distribuční centrum, Mladá fronta, Praha 2012, str. 19. 
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překladu Scouting for Boys do češtiny, přičemž udržoval korespondenci s autorem knihy.31 

Svojsík odhadl, že ne vše z britského skautingu bude možné přenést do českých zemí. 

Vytvořil tedy na základě baden-powellovského skautingu specifický český skauting.32 

V roce 1912 začíná A. B. Svojsík vydávat obsáhlou příručku Základy junáctví. 

Kvůli ní měl problémy s rakouskými úřady, jelikož ze skautingu naprosto vypustil 

poslušnost císaři a Rakousku. Zprvu se snažil dostat skauting pod Sokolskou organizaci. 

Svojsíkovi jako tělocvikáři vyhovovala sokolská výchova, jen ji chtěl skautingem obohatit 

o morální složku. Sokolové však vnímali skauting jako konkurenci a nesouhlasili s jeho 

mezinárodním rozměrem, tj. s nedostatkem vlastenectví.33 

V roce 1914 se hnutí osamostatňuje pod názvem Junák – český skaut. Do té doby 

byl skauting začleněn pod Svaz spolků pro tělesnou výchovu.34 V létě vypukla první 

světová válka. Britští skauti pomáhali v nemocnicích a vídeňská vláda očekávala 

podobnou pomoc také od českých skautů. Místodržící v českých zemích hrabě Thun psal 

dopis Svojsíkovi a vyzval skauty k zodpovědnosti. Svojsíkovi se nechtělo příliš angažovat 

skauty ve válce za Rakousko-Uhersko. Rozhodl tedy, že skauti budou dodržovat jen 

humanitární zásady.35 

I během války se však povedlo vydat první dvojčíslí časopisu Junák a především 

díky iniciativě Popelky Biliánové (1982–1941) se k chlapeckým oddílům pod hlavičkou 

Junáka přidaly i oddíly dívčí.36 Táboření během války bylo značně komplikované, jelikož 

většina vedoucích narukovala na frontu a mladí ještě neměli dostatek skautských 

zkušeností, na to aby tábor zorganizovali.37 

Dne 28. října 1918 byla vyhlášena Československá republika. Svojsík vyšel do 

pražských ulic v kroji a cestou se k němu přidávaly davy skautů. V novinách vyšla výzva 

ke skautskému shromáždění v Rytířské ulici. Druhého dne se zde sešlo několik set skautů, 

složili slib nové republice a vyrazili pomáhat do ulic. Významnou roli sehrálo doručování 

zpráv mezi členy Národního výboru, úřady a deníky.38 Od roku 1918 bylo ve skautingu 

také zavedeno tykání a oslovování „sestro“ a „bratře“.39 

                                                
31SVOBODA, Milan: Hledání zaváté stezky, Leprez, Praha 1994, str. 13. 
32BŘEČKA, Bruno: Kronika čs. skautského hnutí 1900-1990, Brněnská rada Junáka, Brno 1999, str. 18. 
33BŘEČKA, B.: Kronika československého skautského hnutí, str. 18. 
34 MARTINOVSKÝ, Jan. Otakar: Stručné dějiny skautingu, 41. oddíl Katolických skautů, Příbram 1937, str. 
27. 
35BŘEČKA, B.: Kronika československého skautského hnutí, str. 33. 
36ŠANTORA, R. (Ed.) – NOSEK, V. – JANOV, S. – DOSTÁL, V.: Skautské století, str. 54. 
37BŘEČKA, B.: Kronika československého skautského hnutí, str. 38. 
38ŠANTORA, R. (Ed.) – NOSEK, V. – JANOV, S. – DOSTÁL, V.: Skautské století, str. 59. 
39BŘEČKA, B.: Kronika československého skautského hnutí, str. 51. 
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3.1.2. Skauting za války 
Vzrůstající zájem o skauting přerušila v roce 1938 Mnichovská dohoda a 

v následujícím roce další světová válka. Politické strany v zemi se sjednotily do dvou 

stran. Stejně tak se sjednotily skautské organizace do jedné pod názvem Junák – ústředí 

junácké výchovy. Organizace musela přijmout záštitu Strany národní jednoty. Výrazně se 

posílil obranný charakter skautingu. V čele stál velitel místo dosavadního starosty a 

demokratické principy, na kterých skauting stál, byly nahrazeny vojenskými zásadami 

podřízenosti a nadřízenosti.40 

V roce 1939 ještě probíhaly poměrně standardně tábory. Zatím neexistovala 

protektorátní vlajka, takže se stále mohla vztyčovat československá. V následujícím roce 

již bylo zakázáno používat státní symboly a označení Československá republika. Skautské 

tábory byly gestapem rozehnány a mnoho vedoucích zatčeno. Na podzim tohoto roku 

vydal K. H. Frank nařízení o rozpuštění Junáka.41 Některé oddíly se zapojily do klubů 

Mladého hlasatele pod vedením Jaroslava Foglara (1907–1999) nebo do Sokola. Oboje 

však bylo v roce 1941 také zakázáno a oddíly přecházely především pod Klub českých 

turistů.42 

Mnoho skautů se zapojilo do odboje. Významná je především tzv. Zpravodajská 

brigáda, které se povedlo zůstat po celou válku v utajení a postupně se do ní zapojilo asi 

450 skautů.43 Skauti z Ostravy zase úspěšně převáděli uprchlíky přes hranice. Na konci 

války byli však odhaleni a asi šestnáct z nich bylo zastřeleno. V roce 1946 byla na jejich 

památku vystavěna kamenná mohyla na beskydské Ivančeně, která se stala symbolem 

skautského odboje a místem pravidelných skautských poutí.44 

3.1.3. Poválečný rozmach 
 Během pražského povstání v květnu 1945 střežila Zpravodajská brigáda zasedání 

České národní rady a skauti pomáhali v ulicích. Skautské úspěchy v odboji a knihy 

Jaroslava Foglara jsou pravděpodobně hlavními příčinami neuvěřitelného zájmu o vstup do 

skauta po válce. Přihlásilo se přibližně 200 tisíc zájemců, tedy více než trojnásobný počet 

než před válkou.45 

                                                
40ŠANTORA, R. (Ed.) – NOSEK, V. – JANOV, S. – DOSTÁL, V.: Skautské století, str. 118. 
41SVOBODA, M.:  Hledání zaváté stezky, str. 70. 
42 ŠANTORA, R. (Ed.) – NOSEK, V. – JANOV, S. – DOSTÁL, V.: Skautské století, str. 121. 
43SVOBODA, M.:  Hledání zaváté stezky, str. 80. 
44ŠANTORA, R. (Ed.) – NOSEK, V. – JANOV, S. – DOSTÁL, V.: Skautské století, str. 123. 
45ŠANTORA, R. (Ed.) – NOSEK, V. – JANOV, S. – DOSTÁL, V.: Skautské století, str. 138. 
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 Tábory v roce 1945 byly zaměřeny především na pomoc při žních nebo 

v opuštěném pohraničí.46 V srpnu začala jednání mezi Junákem a Svazem české mládeže47, 

který požadoval, aby Junák byl jedinou organizací pro děti do 15 let a SČM pro starší 

mládež. Vedení Junáka se nechtělo vzdát dobrovolného vstupu do organizace a vyhnout se 

masovosti hnutí. Po dlouhých debatách byl Junák v září dotlačen k uzavření dohody se 

SČM.48 

 Začátkem roku 1948 se už zdálo být naprosto jasné, že SČM představuje pouze 

jakousi ,,zálohu“ Komunistické strany. Vedení Junáka se snaží o to, aby byla organizace 

samostatná, ale zároveň se zvyšuje počet skautů prosazujících dosavadní postavení Junáka 

pod SČM. Skupina skautů nazvaná Brněnská skupina například vydává v lednu Junácký 

manifest, ve kterém se staví za to, že „je třeba zrevidovat náš junácký program a upravit 

jej pro budovatelské úkoly.49“ 

3.1.4. Podruhé zrušen 
V únoru roku 1948 je na náčelníka Junáka Rudolfa Plajnera (1901–1987) vyvíjen 

tlak, aby na Ústředí vytvořil akční výbor. Plajner a náčelnice Vlasta Koseová (1895–1973) 

byli povoláni k předsedovi Ústředního akčního výboru Alexeji Čepičkovi, který jim 

přikázal vytvoření akčního výboru a Plajnera dokonce udeřil.50 Po návratu na junácké 

Ústředí Plajner zřídil Akční výbor Junáka s důvěrou, že jakýkoliv počin Akčního výboru 

bude přijatelnější, než kdyby jej vykonával SČM.51 

Krizová situace vyvrcholila dne 25. února, kdy Ústředí Junáka obsadili ozbrojení 

jugoslávští učni pod záštitou SČM. Okamžitě bylo zastaveno vydávání skautských 

časopisů a zrušena duchovní rada Junáka.52 Rudolf Plajner odstoupil z pozice náčelníka a 

vedení převzal akční výbor v čele s Jaromírem Preiningerem. Následující měsíc byl pak 

Junák rozhodnutím Ústředního akčního výboru začleněn jako podřízená organizace do 

SČM. I přes dramatické změny ve vedení, skautské oddíly v tuto dobu stále fungovaly.53 

                                                
46SVOBODA, M.:  Hledání zaváté stezky, str. 96.  
47 Dále SČM. 
48BŘEČKA, B.: Kronika československého skautského hnutí, str. 189. 
49BŘEČKA, B.: Kronika československého skautského hnutí, str. 201. 
50 Při tomto setkání vrazil Alexej Čepička po slovních útocích na skauting Rudolfu Plajnerovi dvě facky. 
Traduje se, že Plajner prohlásil, že facku za svou osobu přijímá. Tu druhou bere jako útok na skauting a tu že 
přijmout nemůže. Čepičkovi tedy tuto jednu facku vrátil. – ŠANTORA, R. (Ed.) – NOSEK, V. – JANOV, S. 
– DOSTÁL, V.: Skautské století, str. 143 
51BŘEČKA, B.: Kronika československého skautského hnutí, str. 203. 
52ŠANTORA, R. (Ed.) – NOSEK, V. – JANOV, S. – DOSTÁL, V.: Skautské století, str. 139. 
53BŘEČKA, B.: Kronika československého skautského hnutí, str. 205. 
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Akční výbor Junáka uspořádal několik kurzů, kde se snažil skautské vedoucí 

přeškolit v novém komunistickém pojetí skautingu. Vedoucí se měli registrovat se svými 

oddíly na SČM. Velká část z nich to odmítla. Buď oddíly rozpustila, nebo přešla do 

ilegality.54 Nejčastějším útočištěm skautských oddílů po druhém zrušení Junáka se staly 

kanoistické oddíly, Svazarm55 nebo Sokol. Ještě v roce 1948 byl oddílům zabaven veškerý 

majetek a vznikly pionýrské oddíly, kam měli skauti přejít.56 

Bývalí skauti byli vedením nového komunistického režimu považováni za 

nebezpečné osoby. Mezi léty 1950 a 1952 probíhaly politické procesy s bývalými členy 

Junáka.57 V roce 1954 pak následovala velká razie proti skautům a i zbylé skautské oddíly 

přechází do ilegality. Tento rok se ustanovují Turistické oddíly mládeže58, což se dá 

považovat za veřejné přiznání neschopnosti pionýrské organizace zasáhnout veškerou 

dětskou populaci.59 

Na uvězněné skauty se vztahovala amnestie v roce 1960, tj. v této době se jich 

velká část dostává na svobodu. Rozsudek nad některými ze skautských politických vězňů 

byl zrušen však až během rehabilitací v roce 1966. V 60. letech se obecně útlak ze strany 

režimu zmírňuje. V roce 1964 mohl být například založen Klub přátel Jaroslava 

Foglara.60 

3.1.5. Krátké období svobody 
Od poloviny 60. let se v československé společnosti objevovaly tendence 

k obnovení dětských a mládežnických organizací, které se již dvacet let sdružovaly pod 

Pionýrskou organizací a Československým svazem mládeže.61 V únoru 1968 vydali skauti 

z tábornického klubu Psohlavci v čele s Rudolfem Plajnerem tzv. Junácký manifest. V něm 

zaznělo mimo jiné: „Československý Junák, který nepřestal nikdy právně existovat a jehož 

rozpuštění bylo aktem administrativního nátlaku, se opět hlásí k životu. Znemožnění jeho 

                                                
54ŠANTORA, R. (Ed.) – NOSEK, V. – JANOV, S. – DOSTÁL, V.: Skautské století, str. 158. 
55 Svaz spolupráce s armádou. 
56ŠANTORA, R. (Ed.) – NOSEK, V. – JANOV, S. – DOSTÁL, V.: Skautské století, str. 159. 
57 V říjnu roku 1952 je v procesu odsouzen Pavel Křivský, duchovní, který organizoval skautské společenství 
Kruh a ovlivnil mnoho skautských vedoucích. Na Křivského Kruh v mnohém navazuje i skautské středisko 
zkoumané v této práci. 
58 Dále TOM. 
59BŘEČKA, B.: Kronika československého skautského hnutí, str. 224. 
60BŘEČKA, B.: Kronika československého skautského hnutí, str. 227. 
61CUHROVÁ, Libuše: Dvacet let ve stínu, In: VANĚK, Miroslav a kol: Ostrůvky svobody: kulturní a 
občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 
Votobia, Praha 2002, str. 146. 
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činnosti by značně poškodilo vývoj celých generací naší mládeže a způsobilo by našim 

národům nenahraditelné škody... Junáci, vzhůru – volá den!62“  

Manifest se šířil obrovskou rychlostí, a když se 12. března 1968 třináct oddílů 

Psohlavců prohlásilo za skauty, přidaly se k nim další oddíly po celé republice. 63 Velkou 

výhodou skautingu v tento moment bylo, že stejným způsobem se ke svobodě probouzela i 

média a o činnosti Psohlavců informovala. Tím se informace šířily samozřejmě mnohem 

rychleji než by tomu bylo pouze ilegální cestou.  

Na konci března bylo svoláno setkání skautských činovníků v holešovické 

Domovině, kde byl Junák fakticky obnoven.64 Nově obnovená organizace se musela 

potýkat s mnoha starostmi. Některé byly obdobné jako při první obnově v roce 1945, 

jako byl např. nedostatek vybavení a vůdců. Na rozdíl od první obnovy se ale nyní 

skauting obnovoval po dvaceti, a ne po pěti letech. V roce 1968 byla zcela jiná situace než 

na konci 40. let. Ve světě probíhala kulturní i technologická revoluce. Skauting se musel 

přizpůsobit novým možnostem i potřebám mladých lidí. To vše s ohledem na tradici 

skautingu a na jeho ideje, což si uvědomovali i autoři výše zmíněného Junáckého 

manifestu: „Junáctví jakožto ustavičná výchova životního stylu se neustále vyvíjí a rozvíjí 

jako život sám. Osvícení zakladatelé skautingu viděli jeho nutnost neustálého 

přizpůsobování současným poměrům. Také my se stavíme za jeho modernizaci a 

přizpůsobení potřebám výchovy dnešní mládeže, zejména na úseku polytechnické a 

estetické výchovy.“65  

Obnova Junáka byla možná jen díky tomu, že se organizace stane součástí Národní 

fronty a Sdružení organizace dětí a mládeže. Pod Duchovní radou byly v Junáku obnoveny 

tzv. homogenní oddíly66, které byly od počátku pod velkým tlakem67. Znovu začal 

vycházet časopis Skaut-Zálesák, jehož redakce sídlila ve vojenském stanu na Letné.68 

Události vedoucí k oficiální obnově Junáka však příliš nezajímaly skauty samotné. Nově 

založené i obnovené oddíly se těšily především z nových možností a chystaly se po dvaceti 

letech na své první legální tábory. V létě 1968 se jich uskutečnilo 380 a proběhlo také 13 

lesních škol, na kterých se připravovali noví vůdci oddílů.69 

                                                
62ŠANTORA, R. (Ed.) – NOSEK, V. – JANOV, S. – DOSTÁL, V.: Skautské století, str. 178. 
63ŠANTORA, R. (Ed.) – NOSEK, V. – JANOV, S. – DOSTÁL, V.: Skautské století, str. 178. 
64 LEŠANOVSKÝ, K.: Stručné dějiny českého skautingu v období 1968 – 1970, str. 17 
65ŠANTORA, R. (Ed.) – NOSEK, V. – JANOV, S. – DOSTÁL, V.: Skautské století, str. 179 
66Jednoznačně křesťanské oddíly. 
67CUHROVÁ, L.: Dvacet let ve stínu, In.: Ostrůvky svobody, str. 147 
68SVOBODA, M.:  Hledání zaváté stezky, str. 176 
69ŠANTORA, R. (Ed.) – NOSEK, V. – JANOV, S. – DOSTÁL, V.: Skautské století, str. 180 
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Některé tábory byly však ukončeny 21. srpna 1968, kdy začala okupace 

Československa armádami Varšavské smlouvy. Hodně skautů tehdy vyrazilo na 

demonstrace a vyšlo také speciální vydání Skauta-Junáka nazvané Nepokořená svoboda, v 

němž autoři poukazovali na absurdnost celé situace.70 I přes rozjitřenou politickou a 

společenskou situaci skauting dále pokračoval ve své činnosti a v září téhož roku se oddíly 

sešly na schůzkách. Ve vedení Junáka se připravoval III. sněm, který proběhl v listopadu 

1968, a na kterém už Junák musel učinit několik ústupků, například zrušit homogenní 

oddíly a Kmen dospělých.71 V březnu 1969 se Junák zúčastnil ustavující konference 

Sdružení organizace dětí a mládeže a v dubnu se stal součástí Národní fronty. V tu dobu se 

zároveň začaly v tisku objevovat také první útoky proti skautingu.72 I přesto proběhlo bez 

komplikací dalších 1 300 letních táborů73.  

Důležitý zlom pro budoucnost Junáka nastal 17. listopadu 1969. V tento den vydalo 

předsednictvo ÚV KSČ Směrnice pro postupné vybudování jednotné, masové a dobrovolné 

organizace dětí a mládeže. Všechny dosavadní mládežnické a dětské organizace měly být 

postupně zrušeny a nahrazeny Socialistickým svazem mládeže74, což znamenalo mimo jiné 

i postupnou likvidaci Junáka.75 Na třetím zrušení Junáka se velkou měrou podíleli i sami 

činovníci Junáka, kteří byli zároveň členy KSČ76. Kvůli nim Junák činil další a další 

ústupky.77 Jako reakci na to vydali v lednu 1970 Ivan Makásek, Jiří Zachariáš a Miroslav 

Kopt prohlášení nazvané Syrinx. Psalo se v něm mimo jiné: „Ptáme-li se, kam až můžeme 

ustupovat těmto jednoznačným a nekvalifikovaným požadavkům, pak tedy už ani o krok. 

Chce se na nás, abychom zapřeli sami sebe a tudíž další ústupky jsou již nemožné.“78 

Prohlášení se rychle šířilo, ale vývoj už zvrátit nemohlo.  

V květnu 1970 vydaná směrnice Sdružení organizace dětí a mládeže určila postup 

při likvidaci a ukončení činnosti jednotlivých organizací.79 Letní tábory ještě proběhly 

v počtu 1 138 a vedoucí se na nich rozloučili se svými oddíly. V září už se ke schůzkám 

                                                
70LEŠANOVSKÝ, K.: Stručné dějiny českého skautingu v období 1968 – 1970, str. 24 
71SVOBODA, M.:  Hledání zaváté stezky, str. 180 
72CUHROVÁ, L.: Dvacet let ve stínu, In.: Ostrůvky svobody, str. 148. 
73ŠANTORA, R. (Ed.) – NOSEK, V. – JANOV, S. – DOSTÁL, V.: Skautské století, str. 181. 
74 Dále SSM. 
75 BŘEČKA, B.: Kronika československého skautského hnutí, str. 250. 
76Nejvýrazněji z nich vystupovali Václav Marhoul, Pavel Macháček a Zbyněk Hála. 
77CUHROVÁ, L.: Dvacet let ve stínu, In.: Ostrůvky svobody, str. 148. 
78 LEŠANOVSKÝ, Karel: Stručné dějiny českého skautingu v období 1968 – 1970, o.s. ČIN, Praha 2003, str. 
35. 
79CUHROVÁ, L.: Dvacet let ve stínu, In.: Ostrůvky svobody, str. 149. 
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sejít nesměli. Skauting byl definitivně zakázán na závěrečném plenárním zasedání 

v pražském Radiopaláci 1. září 1970.80  

V červencovém vydání časopisu Junák-činovník napsal náčelník Junáka Rudolf 

Plajner článek s názvem Junáctví – radost věčně zelená, ve kterém vyjadřuje přesvědčení, 

že i pod Pionýrskou organizací bude mít Junák jistě možnost uplatňovat své výchovné 

principy a ideje. V závěru nabádá vůdce těmito slovy: „...a shledáte-li společně, že i nová 

pionýrská organizace vyrůstá z týchž etických kořenů, pak neváhejte ani na okamžik a 

budete-li mít důvěru rodičů i veřejnosti, neopouštějte mládež a pokračujte v činnosti.“81 

Nutno dodat, že Rudolf Plajner byl po zákazu skautingu zvolen do rady SSM.82 Spolu 

s náčelnicí Vlastou Koseovou se stali členy Pionýrské organizace. Plajner doufal, že když 

svou osobou zaštítí Pionýr, ochrání tak bývalé členy Junáka. Jeho plán se však příliš 

nezdařil a ke konci 70. let z Pionýra oba dva vystoupili.83 

3.1.6. Skauting za normalizace 
Od roku 1970 až do roku 1989 nastalo pro skauting další dlouhé období zákazu. 

Skautští vůdci měli čtyři možnosti, jak s danou situací naložit. Buď činnost ukončit nebo 

v ní pokračovat a to buď legálně, pololegálně nebo ilegálně. Doporučenou cestou byl 

přechod pod Pionýrskou organizaci SSM.84 Velká část oddílů se schovala pod jinou 

organizaci, nejčastěji do turistických oddílů mládeže85, ale také například pod Svazarm 

nebo ekologický TIS. Skautský oddíl zkoumaný v této práci přežil období normalizace pod 

hlavičkou Sokola. Poslední možností byl ilegální skauting mimo veškeré struktury SSM.86 

V 70. a 80. letech už za provozování skautingu nehrozila smrt ani dlouholeté 

vězení, stejně si však museli vůdci dobře rozmyslet, zda budou ochotni riskovat 

zaměstnání, možnost svých dětí studovat nebo popotahování StB. Především na venkově a 

v malých městech si oddíly nemohly příliš vybírat. Každý znal každého a skautská činnost 

se zde neschovala ani pod hlavičkou místních turistických oddílů. Tyto oddíly tedy buď 

svou činnost ukončily, nebo přešly pod Pionýra.87 

Mnoha oddílům pod Pionýrskou organizací se podařilo udržet si svoje skautské 

hodnoty a oddíl postupně přetvořit k obrazu svému. Proto bylo velmi hlídáno, aby se 

                                                
80ŠANTORA, R. (Ed.) – NOSEK, V. – JANOV, S. – DOSTÁL, V.: Skautské století, str. 183. 
81BŘEČKA, B.: Kronika československého skautského hnutí, str. 256. 
82CUHROVÁ, L.: Dvacet let ve stínu, In.: Ostrůvky svobody, str. 149 
83ŠANTORA, R. (Ed.) – NOSEK, V. – JANOV, S. – DOSTÁL, V.: Skautské století, str. 198 
84Dále PO SSM 
85Dále TOM 
86CUHROVÁ, L.: Dvacet let ve stínu, In.: Ostrůvky svobody, str. 150 
87 ŠANTORA, R. (Ed.) – NOSEK, V. – JANOV, S. – DOSTÁL, V.: Skautské století, str. 198 
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v pionýrských oddílech nevyužívaly symboly nebo motivy připomínající skautskou 

tematiku. Zakázány tak byly totemy, zvířecí motivy, symbol zaseknuté sekery, ale i 

některé hry. Pionýrským vedoucím pak bylo dokonce vyčítáno, že skauting znají 

nedostatečně a mimoděk tak přebírají jeho cíle, ideje a znaky.88 Některým oddílům se 

povedlo udržet si svou vlastní identitu i pod Pionýrem.89 Mnoho jiných však časem 

splynulo s novou organizací a na svou skautskou minulost zapomnělo.90 

Asi nejbezpečnějším úkrytem pro skautské oddíly byly turistické oddíly mládeže.91 

Oddíly zde schované často přebíraly dokonce i skautský slib a zákon.92 Turistické oddíly93 

spadaly pod tělovýchovné jednoty a ty zas pod Československý svaz tělesné výchovy94. 

TOM vznikaly u škol, klubu turistů a dalších organizací. Na rozdíl od pionýra se do 

TOMů, které schovávaly skautské oddíly, dostávaly nové děti jen na doporučení a přes 

známé. Tím vznikalo jakési elitní prostředí a často i pocit nadřazenosti vůči pionýrům.95 

Významným rozdílem mezi obdobím ilegality po roce 1968 a skautingem po roce 

1948 byla menší roztříštěnost oddílů. Jednotlivé oddíly složené z bývalých skautů se měly 

možnost setkávat například na každoročním výstupu na Ivančenu nebo během přechodu 

Brd.96 Ivančena, památník skautům z druhého odboje, se stal symbolem boje za svobodu a 

odporu vůči režimu i v této době.97 Pravidelné poutě na Ivančenu byly bedlivě hlídány 

příslušníky SNB, kteří si například zapisovali občanské průkazy všech příchozích a snažili 

se nejrůznějšími způsoby narušit slavnostní setkání.98 

Kromě Ivančeny jezdily kontroly z okresních výborů na „přátelské návštěvy“ na 

letní tábory. Zvláštní zájem měla StB o starší skauty, kteří mohli ovlivňovat mládež. Asi 

největší akcí StB proti skautům byla akce LILIE, která měla za úkol zmapovat aktivity 

skautských činovníků a ochromit šíření skautingu. Okolo poloviny 80. let přichází spolu 

s uvolňováním v Sovětském svazu i zmírnění konfliktů mezi režimem a skauty. Skauting 

pomalu vystupoval z ilegality.99 

                                                
88CUHROVÁ, L.: Dvacet let ve stínu, In.: Ostrůvky svobody, str. 154 
89Mezi takové oddíly patří třeba pražský oddíl Kruh Jan Pfeiffera a jeho ženy Janky. Oddíl spadal pod 
Pionýrskou organizaci, ale Pferifferovi dokázali vychovávat své svěřence ve skautské výchově jen bez 
příslušných znaků. Jejich oddíl funguje dodnes.   
90ŠANTORA, R. (Ed.) – NOSEK, V. – JANOV, S. – DOSTÁL, V.: Skautské století, str. 199 
91Zde přežila normalizaci například legendární vodní Pětka.  
92CUHROVÁ, L.: Dvacet let ve stínu, In.: Ostrůvky svobody, str. 151 
93 Dále jen TOM. 
94Dále jen ČSVT. 
95CUHROVÁ, L.: Dvacet let ve stínu, In.: Ostrůvky svobody, str. 165 
96ŠANTORA, R. (Ed.) – NOSEK, V. – JANOV, S. – DOSTÁL, V.: Skautské století, str. 200 
97CUHROVÁ, L.: Dvacet let ve stínu, In.: Ostrůvky svobody, str. 160 
98BŘEČKA, B.: Kronika československého skautského hnutí, str. 271 
99CUHROVÁ, L.: Dvacet let ve stínu, In.: Ostrůvky svobody, str. 156 
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Normalizace byla sice obdobím, kdy byla činnost skautingu zakázána, ale přesto se 

v této době skauting rozvíjel specifickým způsobem. Během normalizace si většina oddílů 

vytvořila svou vlastní formu skautingu. Začínají se hrát celotáborové hry, velkou roli měla 

indiánská tématika a dobrodružné výlety do zemí východního bloku.100 Problém nastal 

v momentě, když se měly všechny tyto oddíly po roce 1989 vměstnat do nově obnoveného 

Junáka a své vlastní tradice a zkušenosti spojit s ostatními v jedné společné organizaci. 

3.1.7. Třetí obnova a nové výzvy 

Od ledna 1989 během tzv. Palachova týdne se začalo poprvé vážněji uvažovat o 

obnově Junáka. V dubnu začíná vycházet ilegální časopis ČIN – Zpravodaj čs. skautů a 

skautek. Skautská skupina okolo časopisu začala připravovat scénář obnovy skautingu. Ne 

každému se však líbil poměrně radikální tón, v němž byl časopis veden, a od počátku bylo 

jasné, že obnova se neponese v duchu názorové jednoty.101 Na konci září vyšlo v Rudém 

právu prohlášení nejvyššího představitele svazácké organizace Vasila Mohority, že SSM si 

nečiní nárok na monopol při výchově mládeže. V reakci na to odeslala tzv. Iniciativní 

skupina pro obnovu Junáka102 na ÚV SSM výzvu k započetí jednání o obnově Junáka.103 

Vasil Mohorita setkání stále odkládal a to až do listopadu, kdy vše urychlily 

společenské a politické změny, které vedly až k pádu komunistického režimu. Obnovy se 

chopili lidé okolo časopisu ČIN. V době, kdy začala probíhat jednání mezi Iniciativní 

skupinou a členy SSM, již ožíval skauting samovolně. Dne 2. prosince byl oficiálně znovu 

obnoven Junák na shromáždění skautů v Městské knihovně v Praze.104 

V květnu proběhl po dvaceti letech znovu junácký sněm a poprvé zde byla do čela 

Junáka zvolena žena a to ministryně spravedlnosti Dagmar Burešová (1929).105 Mezi 

skautskými činovníky probíhaly debaty, jakou cestou by se měl obnovený skauting ubírat. 

Vznikly spory, které se týkaly minulosti i budoucnosti hnutí. Z minulosti šlo především o 

likvidaci Junáka v roce 1970 a stranictví některých skautů. Do budoucna se řešilo, nakolik 

se má skauting modernizovat a přizpůsobit době, která již byla naprosto odlišná od té na 

konci 60. let, tj. nakolik má zůstat věrný své tradici. Rozpory mezi činovníky vedly již 

                                                
100ŠANTORA, R. (Ed.) – NOSEK, V. – JANOV, S. – DOSTÁL, V.: Skautské století, str. 204 
101CUHROVÁ, L.: Dvacet let ve stínu, In.: Ostrůvky svobody, str. 172. 
102 Skupina byla složená ze skautů, kteří byli v tu dobu bývalými nebo současnými členy komunistické 
strany. I zapojení těchto skautů do obnovy Junáka bylo jedním z důvodů střetů při třetí obnově.  
103ŠANTORA, R. (Ed.) – NOSEK, V. – JANOV, S. – DOSTÁL, V.: Skautské století, str. 203. 
104CUHROVÁ, L.: Dvacet let ve stínu, In.: Ostrůvky svobody, str. 173.  
105 Dagmar Burešová je manželkou dlouholetého člena Osmnáctky Radima Bureše. Byla tedy s oddílem 
v úzkém kontaktu.  



 38 

v roce 1990 k vytvoření další skautské organizace, která dnes nese název Svaz skautů a 

skautek ČR.106 

 Obnovený Junák se velmi rychle zapojil do mezinárodního skautingu. Po rozdělení 

Československa v roce 1993 se rozdělila i organizace Junák a o členství v mezinárodních 

skautských centrálách WOSM107 a WAGGS108 se muselo žádat znovu.109 Po třetí obnově 

skautingu nastal obrovský rozmach vzdělávacích kurzů. Vůdcovské kurzy, čekatelské 

kurzy, lesní školy a další se obnovovaly, přičemž vznikala i další široká paleta kurzů 

zaměřených na konkrétní dovednosti při vedení oddílu i nejrůznější kurzy zaměřené na 

rozvoj osobnosti.110 

Skautští vedoucí se v 90. letech museli potýkat s tím, že doba už byla hodně odlišná 

od té, kdy legálně skautovali naposledy. Změnil se svět a tím se významně změnila i 

společnost. Václav Břicháček (1930–2010), skaut a významný psycholog, definuje vlivy 

těchto změn na děti po roce 89 takto:  

• vyskytuje se více neúplných rodin – skauting musí často nahrazovat rodiče, 

děti ztrácí vztah k autoritám. 

• větší uniformita dětí – sledují stejné programy v televizi, školní prostředí 

jsou podobná a děti jsou méně individuální. 

• přetíženost záplavou poznatků – děti jsou vedeny k tomu si hodně věcí 

pamatovat, což  má za následek, že děti si toho pamatují méně a kratší dobu. 

• složitost světa – svět je komplikovanější a komplexnější, děti často 

nedokáží říct, čím se živí jejich rodiče a nerozumějí tomu, jak svět kolem 

nich funguje.  

• konzumní společnost – děti ztrácejí smysl pro hodnoty – morální krize 

společnosti.111 

3.1.8. Skauting v novém tisíciletí 
Okolo roku 2000 začal výrazně klesat zájem o skauting. Rodiče mohli pro své děti 

vybírat z velkého množství volnočasových aktivit, kterým často dávali přednost před 

skautem. Analýza problémů a snaha situaci zvrátit vedly v roce 2005 k přijetí Charty 

                                                
106ŠANTORA, R. (Ed.) – NOSEK, V. – JANOV, S. – DOSTÁL, V.: Skautské století, str. 223.  
107 World organization of the Scout Movement. 
108World organization of the Scout Movement. 
109ŠANTORA, R. (Ed.) – NOSEK, V. – JANOV, S. – DOSTÁL, V.: Skautské století, str. 220.  
110 ŠANTORA, R. (Ed.) – NOSEK, V. – JANOV, S. – DOSTÁL, V.: Skautské století, str. 222.  
111 BŘICHÁČEK, Václav: Junák na přelomu století, Junák – svaz skautů a skautek ČR, Praha 2001, str. 21. 
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českého skautingu. Ta definovala cíle, kterých se skauting nemůže vzdát a způsob, kterým 

se může přizpůsobit nové společenské situaci, tak aby zaujal více dětí. Na základě Charty 

se začal vytvářet nový výchovný program. Výchovný program se tak během pár let 

proměnil více než za celých 95 let existence skautského hnutí, přesto je stále založen na 

stejných hodnotách.112 

V roce 2007 slavili skauti po celém světě sto let od prvního skautského tábora 

vedeného Robertem Baden-Powellem. K oslavám se připojili i čeští skauti. Ještě 

rozsáhlejší oslavy doprovázely výročí sto let českého/československého skautingu v roce 

2011. Mimo jiné při příležitosti tohoto výročí vznikl projekt Skautské století, který začal 

pomocí nahrávek mapovat stoletou historii skautingu na našem území. 

 

3.2. Stručná historie 18. střediska Kruh 
Více než stoletou historii střediska se pokusím zprostředkovat z poměrně mála 

dochovaných zdrojů. Jedním z nich jsou kroniky, které se však podařilo dohledat jen 

k několika obdobím. Nejstarší je kronika dívčího oddílu. Ta však pokrývá v podstatě jen 

počátek skautování po druhé obnově v roce 1968. Nejdelší časové období je zaznamenáno 

v kronikách družiny Klokanů a tím je období druhé obnovy i normalizace pod turistickým 

oddílem mládeže. Dále se dochovaly některé oddílové kroniky po roce 1989. 

Dějiny oddílu/střediska od založení do roku 1969 sepsal stručně jeden z členů 

proslulého roverského oddílu Dadů Miloš Svatoň – Mat. Nejvýznamnějším zdrojem 

informací však zůstávají rozhovory a to zvláště pro období, pro něž neexistují žádné jiné 

zdroje. Orální historie je jako prostředek získávání faktů poněkud nespolehlivým zdrojem. 

Narátoři si často informace pamatují špatně nebo ani v době, o které vyprávějí, nemuseli 

být o situaci dobře informováni. V „prázdných místech“ historie střediska se tedy vždy 

jedná o subjektivní pohled některého z narátorů, jehož správnost není, a ani nemůže být 

zaručena.  

3.2.1. Předválečný skauting 
Počátky 18. střediska sahají až do roku 1931. Jeho zakladatelé vyrůstali v 8. oddílu 

Junáka, a když se rozhodli založit nový oddíl, tak chtěli nějakým způsobem navázat na 

oddíl, ze kterého vzešli. Na Ústředí Junáka tedy požádali o přidělení čísla, které by 

obsahovalo číslo osm. Tímto způsobem získali číslo osmnáct a v září roku 1931 vznikl 18. 
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oddíl.113 Jeho specifikem bylo, že vznikl jako skautský oddíl pro děti členů Rotary 

klubu.114 Časem se ukázalo, že dětí rotariánů nebylo tolik, aby vytvořily plnohodnotný 

oddíl a přístup byl povolen i dětem přátel členů Rotary klubu. Tím způsobem se tam také 

dostali dva z narátorů Jan „Ivo“ Tomáš a Felix Kolmer.115 

Vedoucím oddílu byl učitel Eduard Skřivan a klubovna byla nejprve u Prašné brány 

a později v domě „U Kočků“ v Jilské ulici. Velikou výhodou spolupráce s rotariány byla 

ekonomická hmotná podpora. Oddíl se tedy v podstatě nemusel starat o finančně náročné 

zajišťování majetku a mohl se plně věnovat samotnému rozvoji skautské činnosti. V roce 

1933 byla dokončena stavba srubu v Jezírkách u Skryjí. Tento srub byl následně po celou 

dobu oddílu jakýmsi středobodem, kde se skládaly sliby a konaly tábory. Díky dlouhé 

historii srubu a krásnému umístění v lese u potoka jsou Jezírka dodnes jakýmsi 

symbolickým místem Osmnáctky.  

 

 
Obr. 1 Skauti z Osmnáctky před srubem v Jezírkách v roce 1933 

 

Ještě před válkou se oddíl díky velkému zájmu rozrostl na středisko, které mělo 

v roce 1939 již 213 členů.116 V tomto roce byl však na našem území vyhlášen Protektorát 

Čechy a Morava. Ještě následující rok probíhaly ve Skryjích tábory. Na jejich rozpuštění 

vzpomíná Felix Kolmer takto. 

V roce 40 to jsme zrovna rozbíjeli tábor na Čilý, na Berounce už jsme měli postavený 

přístav pro lodě a přišel četník a řekl, že se skauting rozpouští, a že musíme do 24 

                                                
113 SVATOŇ, M.: Stručná historie 18. oddílu junáka a skautek v Praze 1931 – 1969, str. 1. 
114 Rotary klub je mezinárodní organizace, která sdružuje obchodníky a vůdčí osobnosti k poskytování 
humanitárních služeb, podporování vysoké etické standardy ve všech povoláních. 
115 Rozhovor s Janem Tomášem vedený Vendulou Novákovou 8. února 2016. 
116 SVATOŇ, Miloš: Stručná historie 18. oddílu junáka a skautek v Praze 1931 – 1969, str. 1. 
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hodin zmizet. No tak jsme to naložili a odvezli na pramicích do Čilý a tam jsme to 

měli schovaný.117 

 
Obr. 2 Nástup na táboře v roce 1940 těsně před zrušením 

3.2.2. Od prvního zákazu k obnově v roce 1968 
Zabavena byla klubovna „U Kočků“ i srub v Jezírkách. Ač byl za války skauting 

zakázán, tak se skauti z Osmnáctky scházeli dál ve dvou skupinách, v družině rádců a 

v roverském oddíle Dadů. Někteří členové střediska byli totálně nasazeni v Německu a jiní 

uvězněni nebo poslání do koncentračních táborů.118 Skauti, kteří zůstali v Československu, 

se dále stýkali především na putovních vodních táborech a od roku 1943 na chatách ve 

Svatojánských proudech.119 

Během Pražského povstání se do bojů zapojilo mnoho členů střediska a dva z nich 

při tom zemřeli. Jeden z narátorů Jan „Ivo“ Tomáš byl během bombardování Českého 

rozhlasu na konci války zasypán v domě a strávil dva měsíce v kómatu. Několik lidí ze 

střediska nepřežilo koncentrační tábory. Felix Kolmer přežil hrůzy Osvětimi i pochodu 

smrti a v květnu 1945 přijel zpět do Prahy.120 

Osmnáctka se vrátila ke své předválečné činnosti a zpět získala srub i klubovnu „U 

Kočků“. Vedení skautů opět převzal Eduard Skřivan a skautky vedla Helena Loefflerová. 

Osmnáctka měla ještě více členů než před válkou. Proběhnout však mohly pouze tři 

ročníky táborů, jelikož v roce 1947 byly všechny organizace sdruženy pod 

                                                
117 Rozhovor s Felixem Kolmerem vedený Vendulou Novákovou dne 17. března 2016. 
118 Například jeden z narátorů Felix Kolmer prošel za války koncentračními tábory Terezín, Auschwitz a 
táborem ve Frýdlantu.  
119 SVATOŇ, M.: Stručná historie 18. oddílu junáka a skautek v Praze 1931 – 1969, str. 2. 
120 Rozhovor s Felixem Kolmerem vedený Vendulou Novákovou dne 17. března 2016. 
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Československým svazem mládeže121 a po komunistickém převratu v roce 1948 byl Junák a 

s ním i 18. středisko zrušeno.  

Od roku 1948 až do roku 1967 byl skauting opět zakázán a jeho bývalí členové byli 

často sledování StB. Osmnáctka přežila díky roverskému kmenu Dadů, kteří vytvořili 

neuvěřitelné společenství. Měli vlastní jazyk dadštinu a jejich schůzky a akce byly velmi 

originálně satiricky vedeny po celou dobu komunistického režimu. Namísto střediskového 

časopisu Liška, který byl zakázán, začali Dadové vydávat soukromý občasník Mrcha, tedy 

mrtvolu původní Lišky.122 Důvod, proč unikli StB, uvádí jeden z Dadů Felix Kolmer.  

My jsme si žili svým životem, Dadové, vcelku nerušeně. A já dneska vím, proč to 

bylo nerušený. Že existovali i někteří, kteří museli být angažovaný u bezpečnosti, ale 

nevykonávali svou povinnost vůči bezpečnosti správně. Takže nás vlastně chránili. To 

jsme nevěděli. To vím, až po roce 89, kdy vyšly ty seznamy. Ty se dostali k nám do 

ústavu a tam jsem našel jména. Ale to neznamená, že by dělali něco špatného. Ti 

naopak měli tu odvahu to krýt.123 

3.2.3. Dívčí skauting po druhé obnově 

V roce 1968 se v rámci širší společenské i politické proměny mohl znovu obnovit i 

skauting. Dadové obnovili 18. oddíl pod střediskem „Hvězda“ na Praze 6. Dále byl pod 

vedením jedné z narátorek Kristiny „Sovy“ Krausové 124  založen dívčí oddíl. 

Z chlapeckých oddílů vzniknul 18. oddíl junáků pod vedením Ladislava „Norka“ Fialy a 

oddíl vlčat Bronislava „Broni“ Malého.125 

Kromě svědectví Kristiny „Sovy“ Krausové, kronik a dalších dokumentů, které 

vlastní, se k dívčímu oddílu mezi léty 1968 a 1971 nepodařilo nalézt další zdroje. Oddíl 

měl okolo 40 členek a zpočátku se scházely po bytech. Nalézt klubovnu byl problém 

společný pro většinu obnovených oddílů. Na vedení se tehdy podílela i Jarmila 

Prajzlerová, která je matkou jednoho z narátorů a babičkou jedné z narátorek.  

V dochované kronice dívčího oddílů z roku 1968 se píše o dalších personálních 

komplikacích. Chyběla celá generace vychovaných skautů a vést oddíly mohly v podstatě 

jen skautky, které skauting zažily po druhé obnově. Další problém je v kronice popsán 

takto: „Nynější družina Bodláků, kterou tvoří děvčata většinou ve věku kolem 16 let, je sice 

                                                
121 Dále ČSM. 
122 SVATOŇ, M.: Stručná historie 18. oddílu junáka a skautek v Praze 1931 – 1969, str. 2. 
123 Rozhovor s Felixem Kolmerem vedený Vendulou Novákovou dne 17. března 2016. 
124 V té době Kristiny Dušánkové. 
125 SVATOŇ, M.: Stručná historie 18. oddílu junáka a skautek v Praze 1931 – 1969, str. 4. 
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dobře sehraná parta, ale děti přišly do oddílu již ve věku, kdy měly příliš vžité návyky, 

chybí jim obětavost, neumějí se sžít v kolektivu s mladšími – a většinou asi z oddílu za čas 

odejdou.126“ Kristina vzpomíná, že proto byly nové skautky nejčastěji dětmi rodičů, které 

skautskou výchovou prošli a vedli k tomu nějakým způsobem i své děti.  

Kristina „Sova“ Krausová byla po druhé obnově nejen vedoucí dívčího oddílu ale i 

asistentkou náčelníka Junáka Rudolfa Plajnera, se kterým konzultovala i vedení oddílu. Po 

nástupu tzv. normalizace byla Kristina Krausová za vedení skautského oddílu propuštěna 

ze zaměstnání. V době druhého zrušení Junáka se podruhé vdala a odstěhovala se z Petřin. 

S oddílem tak ztratila kontakt a po zrušení Junáka se dívčí oddíl rozpadl. Znovu se pak 

obnovil po roce 1989 pod jiným vedením. 

3.2.4. Skauti po druhé obnově 

Vývoj chlapeckých oddílů po druhé obnově je poměrně složitý. Dadové oddíly 

obnovili, ale jejich vedením pověřili dva skauty, kteří mezi Dady nepatřili – Ladislava 

„Norka“ Fialu a Bronislava „Broňu“ Malého. S Norkem se kvůli jeho zdravotním 

problémům nepodařilo nahrát rozhovor, nicméně poskytnul řadu dokumentů a několik 

telefonních rozhovorů. Broňa Malý zemřel v roce 2005.  

Zajímavé na těchto dvou oddílech je, že existovaly v podstatě nezávisle na sobě. 

Podle vzpomínek tehdejších vlčat a skautů byli Norek a Broňa natolik výraznými a 

solitérními postavami, že nedopustili jakékoliv prolínání svých dvou oddílů. Ve skautingu 

je zaveden systém, kdy mladší děti ve věku vlčat po dosažení skautského věku přechází do 

skautského oddílu. V době druhé obnovy však v Osmnáctce vyrůstali skauti ve dvou 

oddílech, protože vlčata zůstávala ve svém oddíle i po dosažení skautského věku. Zajímavé 

je, že oddíly neměly stejné klubovny a skauti se mezi oddíly často vůbec neznali, ač byli 

věkově jen pár let od sebe.  

V rámci výzkumu byly natočeny dva rozhovory se skauty, kteří vyrůstali v oddílu 

vedeném Norkem, a tři rozhovory s Broňovými vlčaty. Všichni narátoři poměrně shodně 

mluvili o svých vedoucích jako o velmi silných osobnostech, které ale nesnesli ve vedení 

konkurenci. Po druhé obnově byl ve středisku poněkud potlačen demokratický systém 

skautingu a naopak zdůrazněn aspekt silného vůdce, což jak zaznívá v několika 

svědectvích, hraničilo až s militantním vojenským přístupem.  

Ladislav „Norek“ Fiala prosazoval v oddíle skautský program podle A. B. 

Svojsíka. Jako přírodovědec hodně zdůrazňoval právě poznávání přírody a skauti plnili 
                                                

126 Kronika 18. dívčího oddílu 1968, nestránkováno  
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jednotlivé body soutěže nazvané Zálesácký štít. Jeden z jeho tehdejších skautů Roman 

Prajzler vzpomíná. 

To jsme pak závěrečný zkoušky měli na té jedné skále nad jezírkem. Tam seděl a měl 

tam rozložený knížky, kamínky, broučky. Ty jsme museli poznávat. Vždycky jsme 

museli tam za nim vylézt a to byla jako závěrečný test téhle soutěže Zálesácký štít.127 

Klubovnu měli skauti na Petřinách a tábory i sliby se konaly stejně jako před rokem 

1948 na Jezírkách. V roce 1970 byl však skauting opět zrušen. Norek se svými skauty 

rozhodl v činnosti dále pokračovat a přešel pod hlavičku Svazarmu. Klubovna se přesunula 

do jednoho z dejvických sklepů v ulici Na Hutích. Zde se skauti scházeli až do roku 1973, 

kdy se oddíl rozpustil. Tábory se už nekonaly v Jezírkách, které převzali pionýři a následně 

Svaz socialistické mládeže128, ale v roce 1971 se konal putovní tábor v Tatrách. 

 

 
Obr. 3 Norek a Roman Prajzler v Tatrách v roce 1971 

  

3.2.5. Vlčata a pokračování oddílu do třetí obnovy 
Jak bylo řečeno výše, tak oddíl vlčat pod vedením Broni Malého existoval 

v podstatě nezávisle na skautském oddíle a odlišně probíhal i jeho vývoj. Smečka vlčat 

byla založena o něco později než skautský oddíl a to 11. září 1969. Vlčata se scházela na 

Větrníku v klubovně 21. oddílu.129 Broňa Malý byl vzděláním výtvarník a svůj zájem o 

estetično a pořádek promítal také do práce s oddílem. Oproti Norkově výchově se Broňa 

více soustředil na výlety a jeho činnost byla obecně více zaměřena na samotné táboření a 

schopnost poradit si v přírodě, méně pak na svojsíkovský program. 
                                                

127 Rozhovor s Romanem Prajzlerem vedla Vendula Nováková dne 1. prosince 2015. 
128 Dále SSM.  
129 BLAŽKA, Petr: Nekrolog Broni Malého. 
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Po zákazu skautingu v roce 1970 zvolil Broňa se smečkou vlčat jinou cestu než 

skauti. Za pomoci Dadů domluvil patronát v Sokole na Hradčanské a oddíl se proměnil v 

turistický oddíl mládeže. Ve sklepě Sokola získali skauti klubovnu. Na tomto místě je 

klubovna střediska dodneška.  

Pod Sokolem fungoval oddíl dál. Jezdilo se na tábory, nosily se vždy nějaké 

kroje 130  a Broňa se nebál mluvit otevřeně o politické situaci, což nebylo během 

normalizace úplně obvyklé.  

Líbilo se mi, že se nebál komunistů. V jednom z těch tisíců deštivých dnů si k nám 

stoupnul do srubu a vyprávěl historii oddílu, a jak to nebylo jednoduchý. To byla 

doba, která skautu nepřála a v podstatě to byl skautskej oddíl, akorát, že měl jinou 

nálepku, ale samozřejmě skautskej byl. Přesto to vedl, nebál se a stál si za tím.131 

Během normalizace samozřejmě nemohly probíhat otevřené nábory do oddílu. 

Dostat se tam mohli jen rodinní příslušníci nebo děti spolehlivých známých. Je možné, že i 

kvůli konspiraci se Broňa odmítal dělit o vedení oddílu. Pravděpodobně to však bylo spíše 

jeho osobním založením. Věnoval vedení oddílu veškerý svůj volný čas. Nikdy nevynechal 

čtvrteční schůzku a s železnou pravidelností se každý měsíc konala výprava.132 To vše 

dělal sám, jen s občasnou pomocí někoho z Dadů nebo Pavla Blažky, otce jednoho z jeho 

„vlčat“. 

Broňa měl o vedení i o programu oddílu jasnou představu, ze které nebyl ochoten 

ustoupit. Po pár letech se tak dostal oddíl do poněkud patové situace, kdy vlčata, která do 

oddílu vstoupila v roce 1969 a která vytvořila družinu Klokanů, již nebyla ani trochu ve 

věku vlčat. Klokani byli velmi semknutou družinou a jejich velkými vzory byl Dadové. 

Vědomě se na ně pokoušeli navazovat v humoru i kódované komunikaci. Jeden z klokanů 

Jan „Tim“ Němec na to vzpomíná následujícím způsobem. 

Jednou k nám na schůzku přišel Mat a mluvil o Dadech. To bylo úžasný, mně přišlo, 

že ta generace je nám tou koncepcí podstatně blíž než Broňa. Když jsem odjížděl do 

Ameriky, tak jsem měl Dadové a dadština v baťohu jako jednu z mála knih. Ještě 

                                                
130 Nenosili se skautské kroje, ale vždy nějaké stejnokroje – stejná trička nebo obzvlášť vzpomínané 
„zápaďácké“ bundy značky Wrangler.  
131 Rozhovor s Pavlem „Sumem“ Voplakalem vedla Vendula Nováková dne 25. ledna 2016. 
132 BLAŽKA, P.: Nekrolog Broni Malého. 
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někdy přišel Radim Bureš a říkal nám něco o Vikinzích. My jsme se ho ptali, jestli se 

v nich nějak vyzná a on řekl, že ne, že mu to určili. Dadskej vtípek.133 

Uvolněnost Dadů a jejich forma skautingu byla ve zjevném rozporu s tím, jak oddíl 

vedl Broňa. 

Trošku měl jiný pojetí než my, když už jsme vyrostli s tím oddílem a zestárli jsme 

v oddíle. Bylo to takový trošku vojenský, ta kázeň, a že má se člověk hodně přemáhat 

a být tvrdej. A my jsme zase viděli, že to kamarádství je tam důležitý a oboje má i 

svoje kvality a úplně se to nevylučuje, ale Broňa byl prostě na jednom pólu, my jme 

byli na druhým.134 

Klokani však stále cítili zodpovědnost za oddíl, ze kterého vzešli a několik let se 

snažili s Broňou dohodnout na nějaké formě spolupráce. Organizovali si svoje vlastní 

schůzky, kam si zvali na přednášky odborníky na různá témata. Často za nimi chodil 

Václav Břicháček mluvit o psychologii skupiny a dalších věcech nebo Pavel Blažka 

vyprávět o biologii. Na tábory jezdili, ale časem začali na část tábora odjíždět na vandry do 

hor. 
 

 
Obr. 4 Družina Klokanů a Pavel Blažka na Velké Fatře v roce 1979 

 

 V roce 1982 se Klokanům podařilo prosadit, že na tábor připraví celotáborovou 

hru, což byl prvek, který se do té doby na táboře vůbec nevyskytoval. Po dlouhých 

debatách Broňa souhlasil. Klokani tedy pečlivě přichystali hru na motivy hledání zlatého 
                                                

133 Rozhovor s Janem „Timem“ Němcem vedla Vendula Nováková 8. ledna 2016.  
134 Rozhovor s Petrem „Petem“ Blažkou vedla Vendula Nováková 7. prosince 2015. 
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grálu. Během tábora však mezi Klokany a Broňou tenze ještě stoupali. Broňovi se nová 

forma tábora nelíbila a do vedení zasahoval. V jeden moment dokonce vyloučil dva 

klokany z oddílu, ale to už ho nikdo moc nebral vážně. Před táborem se Klokani s Broňou 

dohodli na společných poradách během tábora. Když Klokani jednu takovou poradu 

požadovali, tak se s nimi Broňa odmítl bavit.  

Klokani se rozhodli za porušení dohody sabotovat Broňovo vedení. V klokanské 

kronice je následující ráno popisováno následujícími slovy: „Ráno jsme skutečně 

rozhodnutí dodrželi. Na nástup přišel jen Čik. Vlci byli v křoví, Klokani v malovaném týpí. 

Asi po pěti minutách se Mallului135 sebral, obešel podsady, pak se vrátil a znova zapískal. 

Když se nedočkal odezvy ani potom, složil s Čikem vlajku a odešel do stanu. Pak přišel 

před týpí a volal Peta se Zbyškem, a když mu nikdo neodpověděl, tak zase zalezl. Pet se 

Zbyškem pak zapískali nástup bez vlajky... Mallului na klokany něco pořvával o disciplíně 

a o kázni, ale všichni jsme ho dokonale ignorovali.“ 136 

 Od toho dne převzala velení nad táborem i nad oddílem do svých rukou družina 

Klokanů. Zajímavé je, že tento „puč“ byl zjevně schválen některými z rodičů. V kronice je 

popsáno, že po vzepření se Broňovi se situace telefonicky konzultovala s rodiči. Atmosféra 

byla nepříjemná pro všechny. Pavel „Sum“ Voplakal vzpomíná na poslední den tábora a 

rozloučení s Broňou následujícím způsobem.  

Neříkal nic, jenom nám podal ruku. Bylo nám hrozně, takový horko a stud 

dohromady. I když jsme nic neprovedli, tak nám to dal vychutnat. Byla to taková 

velká politická událost. Vždycky, když jsem se k tomu vrátil, tak vždycky jsem tam 

viděl toho Broňu, jak nám jde podat ruku a ten šílenej žal v jeho očích. 137 

 Táborový převrat měl poměrně dramatickou dohru v Praze. Funkcionáři ze Sokola, 

pod který oddíl spadal, vyloučili strůjce převratu z oddílu i z ČSTV.138 Zároveň však 

vyloučili i Broňu Malého. Nějakou dobu spravoval oddíl někdo ze Sokola, ale po krátké 

době se k vedení vrátila družina klokanů. Broňa na oddíl zanevřel a dlouhá léta jim nemohl 

vzpouru odpustit. Družina Vlků, kam patřil například Sum, se pokoušela s ním marně 

navázat styky.  

                                                
135 Přezdívka, kterou Klokani říkali Broňovi. 
136 Kronika družiny klokanů, 1982. 
137 Rozhovor s Pavlem „Sumem“ Voplakalem vedla Vendula Nováková dne 25. ledna 2016. 
138 Československý svaz tělesné výchovy a sportu. 
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My jsme tam na něj čekali na sídlišti před barákem, kde on bydlel. Pak šel, taková ta 

jeho nezaměnitelná postava. Byl trochu zaskočenej, že nás tam vidí. My že jsme ho 

přišli pozdravit a pozvat ho, aby se přišel někdy podívat a jestli by bylo možný udělat 

jako dlouhý krok nad tou věcí, jako to překročit a třeba i zapomenout. A on řekl, že 

ne.139 

 Asi rok před svou smrtí a tedy více než dvacet let po vzpouře přišel Broňa Malý do 

klubovny a s kluky se usmířil. Petr „Pet“ Blažka, jeden z tehdejších strůjců vzpoury, to 

komentoval v Broňově nekrologu: „Až při našem posledním setkání minulou zimu 

v klubovně k tomu prohlásil, že už je všechno v pořádku a že jsme kamarádi. Mladší 

členové oddílu si toho možná ani nevšimli, ale nám nejstarším tím Broňa sňal ze srdce 

veliké břímě.“ 140 

Od roku 1982 tedy vedla oddíl družina Klokanů. Hlavní autoritou byl Pet a zbylí 

členové Klokanů se podíleli na vedení. Program se zaměřil více na hry, které se snažily i o 

nějaký morální přesah. Vedení se značně liberalizovalo a demokratizovalo. Do vedení 

oddílu například začaly probíhat volby.  

Stejně jako se demokratizoval oddíl, tak se postupně začala demokratizovat i 

společnost. Podle Tima byly události v oddíle důsledkem celospolečenské změny, která 

vyvrcholila sametovou revolucí. 

Myslím si, že to byla taková předehra k těm demokratickým změnám, které pak 

proběhly v celé té společnosti v roce 89. Ono to zní legračně, ale myslím, že to tak 

opravdu je. Kdyby se mne někdo zeptal, proč ten komunismus padnul v roce 89, tak je 

pro to mnoho vysvětlení, žádné není úplné, ekonomickej úpadek Sovětskýho svazu, 

změny v Evropě a Reaganova zahraniční politika, ale taky, že bylo množství lidí, které 

to už štvalo, že jim někdo říká, co není z nějakého vyššího principu, a že je to 

nedemokratický. A že Klokani to v té době hodně cítili stejně a že jim to přišlo špatně 

ta autokracie.141 

3.2.6. Po roce 1989 
Společenské změny po roce 1989 členové oddílu vítali. Složitější to bylo s třetí 

obnovou skautingu. Pro skauty z oddílu, který dvacet let existoval mimo struktury 

                                                
139 Rozhovor s Pavlem „Sumem“ Voplakalem vedla Vendula Nováková dne 25. ledna 2016. 
140 BLAŽKA, P.: Nekrolog Broni Malého, 2005. 
141 Rozhovor s Janem „Timem“ Němcem vedla Vendula Nováková dne 8. ledna 2016.   
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společné organizace a přesto žil plnohodnotným životem, nebyl návrat do Junáka 

jednoznačnou volbou.  

No, bylo to takový, za totality jsme se těšili, skauting byl takový to zakázaný ovoce a 

najednou nám to bylo dáno. Trošku jsme byli zaskočený z tý uniformovanosti. Bylo 

hezký o tom číst, šátek a košile, ale najednou bych měl takhle vypadat, bylo to takový 

smíšený pocity, trochu rozpaky. Nebudu říkat, že ne.142 

V oddíle se vedly dlouhé debaty, zda se k Junáku přihlásit. Nejistotu ke společné 

organizaci cítili především ti, kteří zažili Broňovo vedení a následnou „demilitarizaci“ 

oddílu. Pro tyto lidi byla představa povinných stejnokrojů a dalších shora daných příkazů 

nepříjemná. Klokani vzpomínají, že zásadní pro ně byly v tu dobu rozhovory s Václavem 

Břicháčkem, který jim vysvětlil, že vnější znaky jsou podružné, ale že to, čeho se během 

normalizace drželi, mají společné s Junákem.  

Mladší narátoři zpětně tyto debaty hodnotí jako spíše formální. Nad oddílem stále 

bděli Dadové a zodpovědnost vůči dlouholeté tradici oddílu byla příliš velká. Tomáš 

„Picmaus“ Moravec to shrnuje následujícím způsobem.  

Jeden z těch důvodů byl, že my jsme dostali dar a naší povinností je se o ten dar 

podělit, nenechat si to pro sebe... To byl pak i jeden z těch soubojů s těmi, kterým ta 

uzavřenost vyhovovala. Že když se to otevře, tak se to rozpustí. A pak zase opak, jako 

že mi máme něco a je třeba otevřít okna a pustit to světlo ven.143 

Na samotné registraci se pak podílel i Ladislav „Norek“ Fiala a především Miloš 

„Mat“ Svatoň, který byl i přechodným vedoucím střediska. Z oddílu se tedy stalo opět 

středisko. Klubovna zůstala stejná a zůstalo i členství v Sokole. Od roku 1990 má tedy 18. 

středisko Kruh dvojí členství a to v Sokole i v Junáku. 

                                                
142 Rozhovor s Pavlem „Sumem“ Voplakalem vedla Vendula Nováková dne 25. ledna 2016. 
143 Rozhovor s Tomášem „Picmausem“ Moravcem vedla Vendula Nováková dne 15. února 2016. 
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Obr. 5: Nástup na táboře v roce 1991 

 

Velkým úkolem obnoveného střediska bylo získat zpět srub v Jezírkách, jehož 

symbolická cena byla pro středisko nevyčíslitelná. Srub během normalizace vystřídal 

několik majitelů. Byl v rukou pionýru i SSM a nakonec ho získal pan Kobík, který byl 

tajemníkem Antonína Kapka144. Skauti čekali, že se srub podaří získat zpět s pomocí 

Dagmar Burešové, která byla ministryní spravedlnosti. To se však nepodařilo a v roce 

1995 byl srub odkoupen od vdovy pana Kobíka. O odkoupení srubu se hodně zasloužil 

Roman Prajzler, který vzpomíná na lehce tragikomické souvislosti předávání srubu.  

Pak jsme jednoho dne za ním zašli. Řekli jsme si, že už to nebudeme nechávat na té 

starší generaci a že to vyřídíme my. Došli jsme tam a otevřela nám paní Kobíková. A 

my, jestli můžeme mluvit s manželem a ona nám řekla: „Manžel měl dneska rozptyl.“ 

Ale to jsme fakt nevěděli. Teď to bylo, jako když víme, že ho pohřbila a my jsme si šli 

pro klíče.145 

Dne 9. ledna 1991 byl po dvaceti letech obnoven i dívčí oddíl, do kterého se 

Norkovi podařilo nalézt vedoucí – Darinu „Peggy“ Vystrčilovou. Peggy zažila skauting po 

druhé obnově ve středisku Bílý Los. Do dívčího oddílu přišlo prvních pět světlušek, 

převážně dcer členů chlapeckého oddílu. Přibližně za rok se k vedení připojily Alena 

Mužíková a Tereza Paličková, které vyrůstaly v nejstarším pražském oddíle – ve vodní 

                                                
144 Antonín Kapek byl vedoucím tajemníkem městské organizace KSČ v Praze a mimo jiné jeden z autorů 
tzv. zvacího dopisu Leonidu Brežněvovi přes srpnem 1968. 
145 Rozhovor s Romanem Prajzlerem vedla Vendula Nováková dne 1. prosince 2016. 
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Pětce. Obě měly silnou zkušenost skautingu pod vedením vědkyně Heleny Illnerové a do 

oddílu tak přinesly program i zaměření tohoto oddílu.  

Skauti ve středisku se museli v 90. letech učit střediskovému fungování i novým 

administrativním povinnostem, které z toho vyplývaly. Probíhaly volby na vedoucího 

střediska, které byly často doprovázeny velkými předvolebními jednáními o hlasy. V rámci 

výzkumu byly natočeny rozhovory se šesti vedoucími střediska od roku 1990 až do roku 

2015.146  

Jak je zjevné z přehledu v metodické části, přísluší vedoucí střediska po roce 1990 

do tří zkoumaných generací. Střídání těchto generací u vedení bylo provázeno generačními 

konflikty, stejně jako střídání první a druhé generace „pučem“ v roce 1982. Vychází to ze 

samotné přirozenosti skautingu, že se vedení omlazuje a není nic neobvyklého, že každá 

další generace tak přichází s pohledem na vedení, který se liší od toho, na které navazuje.  

 První střídání generací, které nastalo v roce 1992, nelze úplně nazvat konfliktním. 

Potkávaly se dvě odlišné koncepce vedení, ale střídání bylo provedeno v podstatě 

smířlivým způsobem, alespoň, jak vzpomíná Petr „Pet“ Blažka, který z vedení odcházel a 

Tomáš „Picmaus“ Moravec, který ho nahrazoval. Pet a jeho vedení bylo z podstaty 

liberální a podle mladší generace liberální až příliš. Vyčítali mu, že se ze střediska ztrácí 

jakákoliv forma. Pet se tedy rozhodl se dění ve středisku na rok zcela vzdálit a předat 

vedení dál.  

 Druhé generační střídání se již konfliktem dá nazvat jistě. Od roku 1998 vedl asi 

osm let středisko David Černý a vlčata další narátor Jakub „Boromir“ Hynek. Okolo roku 

2000 ve středisku vyrostla po dlouhých letech generace mladých, kteří založili silný 

roverský kmen Impérium. Jejich vedoucími byli Jakub „Pišťuch“ Štogr a Barbora „Qáče“ 

Dörflová. Roveři byli velmi semknutou skupinou a žili pečlivě propracovanými hrami. 

Podle vedoucích se pak na táborech jen poflakovali a žili si svým vlastním, na ostatních 

nezávislým životem. Debaty o tom, že by se měli do běhu tábora buď aktivněji zapojovat, 

nebo mít svůj vlastní tábor skončili velmi ostrým konfliktem především mezi Pišťuchem a 

Jakubem Hynkem.  

Tam ty debaty byly ohledně organizace tábora. Hodně se to týkalo toho, jakou roli tam 

mají mít roveři, který vlastně nevedou žádný družiny a podobně, ale chtěli jet na tábor. 

                                                
146 V pořadí podle funkčního období to byli tito: Petr „Pet“ Blažka, Marek Voplakal, Tomáš „Picmaus“ 
Moravec, Alena Mužíková, David Černý, Marek „Plavčík“ Baxa a Marie „Wannah“ Novotná. Asi rok mezi 
Davidem Černým a Markem Baxou vedla Olga „Bobeš“ Zýková, se kterou rozhovor pořízen nebyl kvůli 
jejím časovým možnostem. 
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Respektive na ten tábor tak nějak vždycky jezdili, takže proč by teď jako nemohli. A 

já jsem tam vystupoval jako ten, kdo jim vtom brání nebo tak. Protože jsem vlastně 

řešil tu otázku, co tam vlastně budou dělat. A pak to byl podle mě i střet ohledně 

tábora kluků a tábora děvčat, protože tam byly takový tendence, to jako spojovat, nebo 

víc propojovat.147 

 Spor gradoval tím, že Pišťuch nepůsobil zrovna smířlivě a „jeho“ roveři, kterým 

vymyslel celou mytologii a znaky, za ním ve sporech stáli. Konflikt se začal formulovat 

jako boj za jejich práva. Celé to vyvrcholilo tím, že v roce 2003 se tábor vlčat oddělil od 

ostatních. Konflikt způsobil mimo jiné to, že dosud se ve středisku generačně velmi liší 

pohled na toto „roverské“ období.  

 Tato generace roverů, kteří vyrostli z prvních porevolučních vlčat, totiž začala po 

dlouhých letech budovat roverský program. Ten byl založen především na velmi 

propracovaných hrách se složitými symbolickými rámci. Pro mnoho lidí tyto hry často až 

příliš ovládaly celý tábor a drsností byly už na hraně. Na druhou stranu roveři a skauti, pro 

které byly hry připravovány, na toto období vzpomínají s naprostým nadšením a 

argumentují i tím, že už nikdy potom se ve středisku nepodařilo udržet tolik mladých lidí 

jako tehdy.  

 Ve středisku se zformovaly dvě tematické skupiny. První se zajímali o americké 

indiány a snažili se co nejvíce přiblížit jejich způsobu života. Ti druzí se vzhlíželi ve 

středověku a program tvořili v tomto duchu. Témata středověku a indiánů se také střídala 

v celotáborových hrách.  

A v zásadě tyhle dvě skupiny ve vrcholným období dělaly fakt hustý věci. Indoši  

jezdili pod týpko celoročně, měli ty kůže, šili si ručně mokasíny, různý věci z jelenice, 

chodili opravdu jako indiáni. Stejně tak středověkáči, který chodili na trojdeňáky 

jenom s dekou ovázanou kolem sebe, ve který měli jenom lžíci a nějaký věci, který 

dobově odpovídaly tomu, co představovaly. Takže tyhle dvě skupiny, poměrně dost 

výrazný, začaly určovat na poměrně zásadní období mého života to, jak ten oddíl 

vypadal.148 

                                                
147 Rozhovor s Jakubem Hynkem vedla Vendula Nováková 25. února 2016. 
148 Rozhovor s Marií „Wannah“ Novotnou vedla Vendula Nováková dne 2. dubna 2016. 
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Obr. 6: Táborová hra v roce 2000 

 

 Takto velmi specificky vedený oddílový život zapříčinilo, že se standardní skautský 

program potlačil na úplné minimum, aby co nejméně překážel symbolickému rámci. Jak 

vzpomíná několik narátorů, tak na táborech se často i na nástupy chodilo v kostýmech na 

hru a ne v krojích. Roveři tehdy necítili žádnou potřebu se jakkoliv propojovat s celým 

Junákem. V době, kdy se čím dál víc rozrůstaly nejrůznější roverské kurzy, tak skauti 

z Osmnáctky žili intenzivním oddílovým životem, který jednoznačně převládal nad 

identifikací se se skautingem reprezentovaným Junákem.  

 V roce 2006 byl do vedení střediska zvolen tehdy teprve dvacetiletý Marek 

„Plavčík“ Baxa. Ten byl sice součástí silné „roverské vlny“, ale dokázal komunikovat i se 

starší generací. Za jeho vedení se situace ve středisku uklidnila a víc otevřela skautingu 

mimo. Skauti a roveři začali více využívat možností, které skauting nabízel.   

Myslím, že se víc začal klást důraz na vedení dětí. Tam jsem vnímal největší posun. 

Už to nebyl roverskej program, byť si myslím, že bohužel. Prostě to tam teď chybí a 

to bych rád, aby to tam bylo. Přijde mi to klíčový, ale prostě v nějakou chvíli jsme to 

my obrátili zpátky do vedení dětí. Pak přišly instruktorky na Gemini a tam se to 

dokonalo. A jak jsem se tam dostal na ty instruktorky, tak jsem vnímal i větší podporu 

od Junáka. To bylo období, kdy jsme zavedli plošně všem časopisy, sunuli jsme, aby 

se začalo víc jezdit na kurzy, propagovalo se, aby ty lidi se otevřeli světu, začali jsme 

se víc podílet na běhu skautingu na Praze 6.149 

                                                
149 Rozhovor s Markem Baxou vedla Vendula Nováková dne 15. března 2016. 



 54 

Ve vedení střediska vystřídala Marka „Plavčíka“ Baxu jeho zástupkyně Marie 

„Wannah“ Novotná. Mimo jiné přinesla i zájem o tradici a historii oddílu. Někteří narátoři 

z první generace vzpomínají, že to byla právě ona, kdo s nimi začal opět spolupracovat a 

zvát je do oddílu. Wannah vystudovala orální historii a nějakou dobu vedla projekt 

Skautské století. K nahrávání vzpomínek starších skautů inspirovala i ve svém středisku. 

Hodně jsem akcentovala, aby měli nějaký světonázor. Dost mi chybělo, že se tam 

málo zpívalo, tak jsme jeden půlrok si dělali takovou kapelu. Pak jsem chtěla, 

abychom trošku vzpomínali na to, co se dělo dřív, měla jsem ráda, když vycházel 

Paděr a propagovala jsem ho.150 

V roce 2015 převzal vedení střediska Jan „Obr“ Peterka a Eva „Evuš“ Smutná, 

kteří ho vedou dodneška.  

                 
Obr. 7: Tábor v roce 2015 v Sejcké Lhotě 

                                                
150 Rozhovor s Marií „Wannah“ Novotnou vedla Vendula Nováková dne 2. dubna 2016. 
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4. Empirická část 

Cílem této práce není zkoumat proměny skautingu z hlediska formy, ale z hlediska 

obsahu. Pokusím se proto nahlédnout proměnu skautingu z pohledu organizace (vstup do 

oddílu, program, vedení) i hodnot (ideály skautingu, skautský slib). 

V jednotlivých podkapitolách budu analyzovat a následně interpretovat rozhovory 

pořízené ve výzkumu. Je nepochybné, že pět lidí nemůže zastupovat názor celé generace. 

Pokusím se tedy odvodit, které interpretace by mohly mít obecnější charakter a které se 

vztahují pouze na zkoumané středisko, či dokonce pouze na zkoumané rozhovory. 

Porovnání analýz jednotlivých generací bude následovat v závěru práce.  

4.1. Vstup do oddílu 
V této kapitole se pokusím popsat, jak probíhaly nábory nových členů do střediska 

a jaké byly motivace lidí do něj vstupovat. Zároveň bude analyzována role rodičů ve 

skautingu. To částečně spadá do kapitoly Vedení, ale jelikož právě rodiče jsou nejčastější 

příčinou toho, proč dítě vstoupí do oddílu, tak jsem se rozhodla toto téma zařadit do této 

kapitoly. 

4.1.1. Motivace vstupu 

Během výzkumu mne překvapilo, že naprostá většina narátorů se ke skautingu 

dostala díky rodičům, případně přes kamarády. Z mých předešlých rozhovorů se skauty a 

ze zkoumání nahrávek projektu Skautské století vyplývalo mnoho dalších motivů ke vstupu 

do skautského oddílu. Jedním z nejvýraznějších byla četba knih Jaroslava Foglara. 

,,Foglarovky“ jako motivaci vstupu do oddílu zmiňuje paradoxně jen Marie „Wannah“ 

Novotná, která je zařazena do nejmladší generace.  

Já jsem hrozně moc chtěla chodit do skauta, měla jsem načtenýho Foglara, furt jsem si 

představovala, jak budeme někde dobrodružně lozit a objevovat poklady. A Rychlý 

šípy jsem zbožňovala a Hochy od Bobří řeky...151 

 Pravdou je, že četba Mladého hlasatele a Rychlých šípů inspirovala mladé lidi 

nejsilněji asi za války a byla jedním z důvodů rozmachu skautingu v roce 1945. Nejstarší 

                                                
151 Rozhovor s Marií „Wannah“ Novotnou vedla Vendula Nováková, 2. 4. 2016. 
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generace ve výzkumu začala skautovat převážně již před válkou, což bude důvodem, proč 

je Foglarovy knihy tolik neovlivnily a v rozhovorech je vůbec nezmiňují.  

 Většina narátorů svůj vstup do skautského oddílu popisuje ve stylu: „rodiče se 

dozvěděli, že je tady dobrý oddíl a tak mě tam přihlásili.“ Pouze u dvou narátorů to bylo 

přesně naopak a oni sami chtěli vstoupit do skautského oddílu, ale rodiče jim v tom bránili. 

Prvním byl Pavel Blažka, který kvůli zákazu otce do skautského oddílu opravdu nechodil. 

Problém byl ten, že můj táta, který byl teda celkem nadšený turista a občas si udělal 

několikadenní dovolenou od rodiny a šel se někam teda projít, tak ten narazil někde na 

nějakého skautského činovníka, který mu začal vykládat o nejrůznějších odznacích, 

uniformách a krojích a jiných formalitách. Táta byl jako absolutně proti, to bylo pro 

něj nepřijatelný, takže prostě řekl, když jsem začal něco o skautingu: „O tom mi 

nemluv, to jsou pitomci!“ Prostě hotovo.152 

Narátorka Marie „Wannah“ Novotná zase toužila na základě čtení foglarovek 

chodit do skautského oddílu, ale její matka o ni měla strach. V tu dobu byly hodně 

medializované případy pedofilů a dalších útočníků v dětských organizacích. Nakonec se 

ale ukázalo, že oddíl vede matčina spolužačka z vysoké školy, což ji uklidnilo a dceru do 

oddílu přihlásila.  

4.1.2. Nábory nových členů 
Když oddíl vznikal pod křídly Rotary klubu, tak se do něj mohly dostat pouze děti 

rotariánů nebo jejich příbuzní. Jeden z narátorů Jan „Ivo“ Tomáš vstoupil do oddílu jen 

díky tomu, že jeho teta byla ředitelkou školy, kde učila manželka jednoho z rotariánů. Do 

elitně vymezeného oddílu se mu podařilo následně dostat i svého nejlepšího kamaráda 

Felixe Kolmera. 

Po válce, kdy byla značně eliminována působnost Rotary klubu, přibývalo ve 

středisku členů. Po roce 1948 přežívalo středisko díky roverské družině Dadů a v tu dobu 

se z pochopitelných důvodů noví členové nenabírali. Nábory do oddílů pak probíhaly až po 

obnově v roce 1968.  

Za normalizace se do oddílu mohly dostat jen děti z „kádrově spolehlivých“ rodin. 

To znamená z rodin, za které se mohl někdo z oddílu zaručit, že skrytý skautský oddíl 

nepřivedou do problémů. Zajímavé je, že oddíl pod vedením Broni Malého byl i po zákazu 

skautingu poměrně přiznaně skautský. Broňa o skautingu mluvil otevřeně a používaly se 

                                                
152 Rozhovor s Pavlem Blažkou vedla Vendula Nováková dne 1. února 2016.  
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skautské symboly, i když samozřejmě v omezené míře. Když oddíl pak převzala družina 

Klokanů, tak se skautské atributy využívaly méně a ani vlčatům a skautům se tolik 

nepřipomínal skautský základ jejich oddílu.  

Vlastně zajímavý je to, že když já jsem přišel do oddílu, tak jsem vůbec nevěděl, že je 

to skautskej oddíl, protože to se tak jako neříkalo, nebo asi se to vědělo, jako takhle 

mezi Klokanama nebo prostě v nějakým takovým okruhu, ale vlastně slovo skaut ani u 

nás doma nepadlo. Prostě byl to turistický oddíl mládeže.153 

Je zde tedy jistá pravděpodobnost, že někteří rodiče, kteří dávali děti do oddílu 

v 80. letech, ani nemuseli vědět, že se jedná o skautský oddíl. Formálně to byl turistický 

oddíl mládeže a jeden z narátorů na to upozorňuje rozlišováním roku, kdy vstoupil do 

oddílu a roku, kdy vstoupil do skautingu. Což odpovídá tomu, že do skautingu za 

normalizace nevstoupil čistě formálně nikdo, ale celý oddíl pak i se svými členy vstoupil 

do skautské organizace po třetí obnově.  

Jisté elitářství (ve smyslu výběru členů) střediska za normalizace, které bylo v tu 

dobu nutností, přetrvává do určité míry i dodnes. Po velkou část existence střediska nebylo 

nutné vyhlašovat nábor nových dětí. Na středisko navázaný okruh známých a přátel 

zaručoval, že většinou bylo dost nových členů pro všechny oddíly. Na dotaz, zda během 

jejich vedení probíhaly do střediska nábory, odpovídala většina narátorů, že ne, případně 

že probíhaly nábory formou výzvy na nástěnce154 či ve střediskovém časopise Paděr.  

 Tím, že po dlouhou dobu nebylo možné, ale ani nutné, přibírat do střediska velké 

množství nových členů, potkávali se zde lidé z podobně založených rodin.155 Zároveň 

z jednotlivých rodin často střediskem prošlo několik generací skautů. Touto cestou se také 

uchovávala tradice a osobitá tvář střediska.  

4.1.3. Vliv rodičů na skauting 
Mluvit o motivaci pro vstup do skautského oddílu u šestiletých dětí je poněkud 

zcestné. Naprostá většina narátorů do oddílu vstoupila, protože tam již měli sourozence, 

spolužáky, popř. oddílem prošel někdo z jejich rodičů či známých. Právě rozhodnutí rodičů 

je pro vstup dítěte do skautského oddílu naprosto klíčové a v průběhu historie skautingu se 

okolnosti tohoto rozhodnutí značně proměňovaly. 

                                                
153 Rozhovor s Jakubem „Boromirem“ Hynkem vedla Vendula Nováková dne 25. února 2016. 
154 Nutno říci, že středisková nástěnka je umístěna na poměrně frekventovaném místě u metra na Hradčanské.  
155 Mimo jiné oddílem za normalizace prošlo i několik dětí z disidentských rodin – například synové Dany a 
Jiřího Němce nebo synovci Václava Havla. 
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Bylo pochopitelně zcela odlišné přihlásit dítě do skauta v době, kdy byl Junák 

povolenou organizací, nebo rozhodnout, aby dítě vstoupilo do oddílu za normalizace. Po 

válce, když se ve velkém obnovovaly oddíly nebo vznikaly nové, byly nábory 

nejmasivnější. V roce 1968 byla návaznost na skauting přeci jen náročnější, protože doba 

zákazu trvala čtyřikrát déle. Bylo obtížné najít vedoucí a i děti, které do skauta vstupovaly, 

často nebyly vychovávány způsobem, na něž by mohla skautská výchova navázat.   

To byly všechno děti rodičů skautů. Já si nepamatuju, že by tam byl někdo jinej. Já 

nevím, jestli jsem někde něco napsala nebo vyvěsila, opravdu si nepamatuju, ale 

prostě se přihlásili a začalo se scházet nejdřív u mě v bytě a potom jsme měli i 

klubovnu.156 

Za normalizace byl zkoumaný oddíl kvůli konspiraci přísně výběrový. Dostat se do 

něj mohly jen děti, jejichž rodiče někdo z oddílu znal a mohl se zaručit za jejich 

důvěryhodnost. Role rodičů skautů (respektive vlčat) v Broňově oddíle byla poměrně 

významná. Vedl vždycky Broňa sám, ale kromě Pavla Blažky mu pomáhali aktivně ještě 

dva členové Dadů, kteří měli v oddíle také děti. Po roce 1982, kdy oddíl převzala družina 

Klokanů, se vliv rodičů na oddíl zmenšil. Pravděpodobně si chtěli Klokani zkusit vést bez 

jakékoliv autority nad sebou, což je celkem pochopitelné vzhledem k tomu, že jim mnoho 

let Broňa nedal zodpovědnost v podstatě žádnou.   

Vliv rodičů na středisko se proměnil hodně po roce 1989. Když se obnovovalo 

středisko, tak mnoho skautů, kteří vstoupili do oddílu po druhé obnově, mělo již vlastní 

děti. Především dívčí oddíl se obnovil v podstatě jen z dcer členů oddílu157. Tím, že měli 

ve středisku děti, se přirozeně udrželi stále blízko skautského dění i bez aktivního vedení 

oddílů.   

V 90. letech se pak také začaly pořádat společné tzv. přechody pohoří, kam byli 

zváni i rodiče skautů.  

Pak přestali ti rodiče jezdit na tábory a bylo to to období osmdesátých let, že tam ta 

komunita rodičů byla mimo, a já jsem zase ty rodiče zatáhnul zpátky. Začali se dělat 

ty velký přechody pohoří a najednou tam bylo sto lidí a všichni si ťukali na hlavu. Já 

                                                
156 Rozhovor s Kristinou „Sovou“ Krausovou vedla Vendula Nováková dne 12. dubna 2016. 
157 Mezi prvními pěti světluškami v roce 1991 byly i dcery narátorů Romana Prajzlera a Vladimíra Sýkory.  
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jsem z toho měl radost, zatáhnout do toho víc lidí, i ti rodiče jsou součástí té 

komunity.158 

Skauting je výchovným hnutím a jednou z vlastností, ke kterým se snaží děti 

vychovávat je samostatnost. S životem v moderní kapitalistické společnosti se pojí jisté 

zpohodlnění jejích obyvatel. Václav Břicháček ve své analýze skautingu po roce 1990 

nabádá k vedení dětí k jisté tvrdosti k sobě a k vytrvalosti při překonávání překážek a 

napravování tak hříchů civilizace.159 Přístup rodičů ke skautingu po třetí obnově se změnil 

ve dvou zásadních věcech. První spočívá v péči o bezpečnost dítěte, která ale často 

způsobuje právě menší otrlost dětí. Podle několika narátorů mají současné děti obecně 

horší fyzickou zdatnost a odolnost než měly děti dříve.  

Hrozně moc se teď chrání děti. Podle mne je ta ochrana dětí strašně přemrštěná a tím 

pádem to limituje výchovu nebo práci s dětma. Když je pomalu nemůžeš nechat 

nakrájet cibuli, tak se dost blbě učí samostatnosti.160 

Další změna v přístupu rodičů, která do jisté míry i ovlivňuje skautský program, je 

způsobena širokou nabídkou volnočasových aktivit pro děti. Mnoho současných vedoucích 

se potýká s tím, že rodiče posílají děti na schůzky, ale na víkendové výpravy a tábory už 

ne, protože pro ně mají jiný program. Skauting, který není z principu volnočasovou 

aktivitou, ztrácí na významu, pokud se provozuje jen zčásti. Narátoři napříč generacemi 

potvrzují, že skautingu museli v nějakou fázi svého života obětovat jiné zájmy a koníčky. 

Kroužky mě můžou naučit hrát na klavír, můžou mě naučit dělat hrníčky z keramiky, 

ale který kurz naučí vztahové dovednosti? To nenaučí nikdo. A ten skauting to naučí. 

A potřebuješ v životě dělat hrníčky? A potřebuješ v životě hrát na klavír? O ty vztahy 

mezi lidma jde především, umět se orientovat, být tolerantní k někomu a zase umět 

někomu poručit.161 

S potřebou konkurovat volnočasovým aktivitám souvisí i proměny skautských 

kurzů, které se za posledních přibližně deset let posouvají ze zaměření na tradiční skautské 

dovednosti a znalosti k výuce schopností dobře využitelných i v dnešní společnosti. 

Pozornost se posouvá více k tzv. soft skills jako jsou dovednosti v komunikaci mezi lidmi 

a vedení, které mohou absolventi využít po celý život.  
                                                

158 Rozhovor s Tomášem „Picmausem“ Moravcem vedla Vendula Nováková dne 15. února 2016. 
159 BŘICHÁČEK, V.: Junák na přelomu století, str. 22.  
160 Rozhovor s Markem „Plavčíkem“ Baxou vedla Vendula Nováková dne 15. března 2016. 
161 Rozhovor s Vladimírem Sýkorou vedla Vendula Nováková dne 14. prosince 2015. 
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18. středisko Kruh si díky poměrně dlouhé uzavřenosti vůči vlivům Junáka a díky 

širokému okruhu členů a známých, kteří středisko „zásobovali“ novými dětmi, udrželo 

osobitý ráz. Vlivy, které působily na skauting celkově, zde působily možná pomaleji. 

Dodnes jezdí skauti, kteří prošli střediskem, pravidelně se svými rodinami na tzv. 

potábory, což jsou setkání na tábořišti po skončení letního tábora. Tato generační 

pospolitost je specifická pro střediska s dlouhou historií. Skauting sám, a bude o tom 

pojednáno více v kapitole o vedení, je totiž poměrně přísně věkově hierarchizovanou 

organizací a ve věku přibližně 15 let může pro mnoho lidí skautská zkušenost skončit.162 

Základem je pak fungující roverský oddíl a program oldskautů, který udrží u střediska i 

lidi, kteří se nepodílí na vedení.  

Co se týče té spolupráce, to bych řekla, že vlastně naopak bylo lepší teďka, protože já 

někdy hrozně obdivuju, jaký se vytvořilo fantastický společenství v tom Kruhu, že se 

lidi stýkají do dospělosti a jezdí na rodinný tábory a tak. Takže to si myslím, že se 

naopak tím, že teď ten skauting může fungovat takovou dlouho dobu, tak že se 

vytvářej úžasný vazby i mezi dospělýma.163 

 

4.2. Skautský slib 
Ideový základ skautingu je zakotven v jeho čtyřech výchovných pilířích, kterými 

jsou skautský zákon, heslo164, denní příkaz165 a slib. Skautský zákon má deset bodů, 

v čemž vědomě navazuje na křesťanské Desatero. Oproti němu je však formulován 

pozitivně, to znamená ne formou zákazů, ale vymezením toho, co skaut dělá a jaký je.166 

V této kapitole se budu soustředit na vývoj přístupu ke skautskému slibu, který je stále 

nejvýrazněji formujícím prvkem skautské výchovy. 

4.2.1. Vývoj skautského slibu 
Skautský slib skládají obvykle děti po dosažení skautského věku, tedy přibližně 

v jedenácti letech. Slib se na rozdíl od skautského zákona v průběhu dějin proměňoval. 

V současné době skládají skauti slib v tomto znění:  

                                                
162 To se stalo například i narátorkám Aleně Mužíkové a Tereze Paličkové, které vyrůstali za normalizace ve 
vodním oddíle Pětka (v tu dobu turistický oddíl mládeže). Po dovršení roverského věku však nechtěly vést a 
rovering v oddíle v tu dobu nefungoval a tak oddíl opustily.  
163 Rozhovor s Darinou „Peggy“ Vystrčilovou vedla Vendula Nováková dne 22. prosince 2015. 
164 Skautské heslo „Buď připraven!“ je přejato od japonských samurajů.  
165 Denní příkaz zní „Alespoň jeden dobrý skutek denně.“ 
166 ŠANTORA, R. (Ed.) – NOSEK, V. – JANOV, S. – DOSTÁL, V.: Skautské století, str. 26.  
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„Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: 
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, 
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, 
duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti i bližním“ 

V původním baden-powellovském slibu se slibovala věrnost Bohu a králi. Když 

připravoval A. B. Svojsík půdu pro rozvoj československého skautingu, tak něco takového 

v době, kdy byly české země součástí Rakouska-Uherska, slibovat nemohl. V původním 

československém slibu je již znění „slibuji milovat vlast a národ“.167 Od roku 1918, kdy 

vzniká samostatné Československo, se slibuje „milovati vlast svou Republiku 

Československou“. Ve 30. letech probíhaly mezi skautskými činovníky debaty, zda by 

neměl být do slibu vrácen tzv. první princip, tedy slib Bohu, podle vzoru anglického slibu. 

V roce 1933 byla povolena tzv. doložka „Tak mi pomáhej Bůh“168, která se během druhé 

republiky těsně před prvním zrušením stala povinnou.  

Po druhé obnově skautingu se začala slibovat věrnost Československé socialistické 

republice, ale mnoho skautů stále skládalo původní svojsíkovský slib.169 Po roce 1989 se 

opět vedly debaty o tom, zda má být doložka součástí skautského slibu. Za tím účelem 

vznikla Duchovní rada, která připravovala podklady pro nejvyšší činovníky. Nakonec se 

neslibuje věrnost Bohu, ale zvolena byla méně konkrétní formulace a skauti slibují sloužit 

„nejvyšší Pravdě a Lásce“.170 

4.2.2. Skautský slib z pohledu narátorů 
Přístup narátorů a pravděpodobně všech skautů ke skautskému slibu by se dal 

rozdělit do tří (respektive čtyř) kategorií podle stupňů důležitosti. Pro některé je slib 

závazkem na celý život, pro jiné jen formálním potvrzením něčeho, co sami v sobě cítí 

jako důležité, a pro jiné je to pouze slavnostní obřad, který nemusí mít vždy přesah. 

Samozřejmě se nabízí další pohled, který vnímá slib jako přežitek. Někteří mladší narátoři 

se sice vyjádřili ve smyslu, že je slib přežitkem v momentě, kdy na něj nenavazuje další 

vedení k tomu, co se v něm slibuje, vyvozovat však z jejich slov, že jde o přežitek, by bylo 

podle mého názoru vytrhávání z kontextu. Tato kategorie tedy nebyla ve výzkumu brána 

vážně, což samozřejmě neznamená, že to není názor velkého množství skautů.  

                                                
167 ŠTOGROVÁ, Jarmila /ŠTOGR, Josef (ed.): Slibuji na svou čest: význam skautského slibu, Libri 
prohibiti, Praha 2011, str. 16. 
168 Tamtéž, str. 17. 
169 ŠANTORA, R. (Ed.) – NOSEK, V. – JANOV, S. – DOSTÁL, V.: Skautské století, str. 25.  
170 ŠTOGROVÁ/ŠTOGR: Slibuji na svou čest: význam skautského slibu, str. 18.  
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Vedle vztahu ke skautskému programu je slib aspektem skautingu, jehož význam 

se z generace na generaci nejvíce proměnil. Otázka významu skautského slibu byla 

zároveň jedinou, kde se nějakým způsobem projevil vliv genderu. Ženy, nutno říci 

především starší narátorky, se o skládání slibu vyjadřovaly se zjevným dojetím a o poznání 

emotivněji než muži. V tabulce je ukázáno, kolik narátorů z dané generace se ztotožnilo 

s tím kterým typem přístupu ke slibu.  

 

 Závazek na celý život Formální potvrzení Obřad/Rituál 

1. generace 4 0 0 

2. generace 1 3 2 

3. generace 1 2 2 

4. generace 1 2 2 
Tabulka 2 Přístup generací ke skautskému slibu 

 

Z tabulky vyplývá, že pouze příslušníci nejstarší generace byly v názoru na 

skautský slib jednotní a všichni mu přikládali zásadní význam. U dalších generací se již 

narátoři ve vnímání slibu lišili. Přesto se dají z rozhovoru vypozorovat jisté generační 

tendence, které popíši podrobněji.  

Všichni narátoři první generace uvádějí shodně, že skládání slibu bylo pro ně 

naprosto klíčovým momentem v životě a především velkým závazkem do budoucnosti. 

Felix Kolmer zdůrazňuje, že samotný slib nemá smysl bez celoživotního plnění toho, co 

v něm člověk slíbil.  

To máš všechny ty tři věci, co slibuješ. To první slibuješ věrnost tomuto státu, to 

druhý, že budeš poslouchat příkazy vedoucích a zákony skautský, a to třetí je 

nesmírně důležitý, a to je, že tělem i duší budeš pomáhat bližnímu. A to je to, co si 

málokdo uvědomuje, že tohle to zavazuje. A jenom ten, kdo to dělá, zůstal skautem i 

nadále. Jinak vstoupil do skautu, jen aby jezdil na výlety a jel na tábor, kde je legrace. 

Ale tu vážnou stránku nevzali. Jen málokdo ji vzal.171 

Zodpovědnost vůči tomu, co slíbili, vyjadřují všichni příslušníci první generace. 

Významným důvodem k tomu je jistě i společenská a politická situace v době začátku 

jejich skautování. Podle generační teorie Karla Mannheima mají výrazný prvotní zážitek, k 

                                                
171 Rozhovor s Felixem Kolmerem vedený Vendulou Novákovou dne 17. března 2016.  
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němuž se vztahují a podle kterého jednají.172 Pro narátory z první generace byla velkým 

prvotním zážitkem druhá světová válka, která se každého z nich jistým způsobem 

dotkla. 173  Skrze to také zaručeně vnímali skládání skautského slibu, ať už během 

samotného obřadu nebo zpětně.  

Je v podstatě nesrovnatelné, jaký důraz na slib klade Felix Kolmer, který si je jistý, 

že právě díky skautingu a slibu „pomáhat vlasti i bližním“ přežil koncentrační tábor. Felix 

si totiž dal za cíl přežít, aby v zoufalé situaci koncentračních táborů mohl pomoci jiným.174 

Toto přesvědčení se v podstatě shoduje s teorií psychiatra a také koncentráčníka Viktora 

Frankla, který tvrdí, že vyhlazovací tábor se dal přežít za pomoci nějakého mentálního cíle. 

Pokud si člověk sám sobě v podstatě nevnutil důvod k přežití, tak hrůzným podmínkám 

podlehl.175 

Po druhé světové válce do značné míry selhává stranictví a příslušnost ke spolkům, 

což byly silné znaky první republiky. Posouvá se tím i skauting, který je navíc významně 

ovlivněn dílem Jaroslava Foglara. Skautská výchova se posouvá blíž k větší individualitě a 

vnímání „mysteria přírody“. Forma skautského slibu se nemění, ale proměňuje se jeho 

význam. Velkou roli mají vůdcové, u kterých je podstatné, že neselhali a „drželi slib“.176 

Zjitřená politická situace dodávala skládání slibu na zvláštním významu a 

obřadnosti. Obdobně na slib vzpomínají narátorky Kristina „Sova“ Krausová a Darina 

„Peggy“ Vystrčilová. První z nich skládala slib v roce 1945 a druhá v roce 1969. Politická 

situace byla samozřejmě v tyto roky naprosto odlišná. Po válce se s velkou slávou 

obnovoval skauting a skládání slibů bylo manifestací vlastenectví a hrdosti. Peggy skládala 

slib po okupaci republiky v srpnu 1968 a vnímala to jako formu odboje.  

                                                
172 MANHEIM, K.: Problém generací, str. 27. 
173 Pavel Blažka byl na barikádách během pražského povstání. Jan „Ivo“ Tomáš skončil pod troskami 
vybombardovaného domu. Kristina „Sova“ Krausová vyrůstala v Ostravě, kde bylo na konci války gestapem 
povražděno několik skautů, z nichž některé znala. Felix Kolmer prošel Terezínem, Osvětimí a pochodem 
smrti.  
174 Ještě v Terezíně byl Felix Kolmer součástí podzemního hnutí, které připravovalo vyklízení tábora 
v případě, že se bude blížit Rudá armáda a Němci se rozhodnou vězně postřílet. Úkolem Felixe bylo nalézt 
bezpečnou cestu z tábora. Tuto cestu skutečně nešel a dvakrát opustil tábor. Vždy se zase vrátil, aby 
neohrozil své blízké v ghettu. Než se však začala Rudá armáda blížit tak byl Felix Kolmer transportován do 
koncentračního tábora v Osvětimi.  
175  FRANKL, Viktor Emanuel: A přesto říci životu ano, psycholog prožívá koncentrační tábor, 
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2016. 
176 ŠTOGR, Josef (ed.): Význam slibu: sborník, Libri prohibiti, Praha 2011, s. 31. 
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Já jsem začala skautovat samozřejmě, až když už tu byli Rusové. Tak vlastně my jsme 

v tom skautu byli takový vevnitř, cítili jsme ten odboj. Tím si myslím, že ta atmosféra 

byla úplně jiná, než jsem potom zažila v tom 89 roce. To se prožívalo úplně jinak.177 

Důležitým aspektem, který u narátorů ovlivňoval přístup ke skautskému slibu, byl 

věk, v němž ho skládali. Skauti tradičně slibují po dovršení skautského věku, tedy 

přibližně v jedenácti, dvanácti letech. Někteří narátoři ze druhé i třetí zkoumané generace 

mohli slib skládat až v dospělosti, jelikož v době jejich dětství byl oddíl v ilegalitě. V ten 

moment samozřejmě ke slibu přistupovali více jako k formálnímu potvrzení, jelikož se 

více méně podle něj snažili chovat už do té doby.  

Jednotliví narátoři zařazení do druhé generace skládali slib v hodně odlišné době. 

Ze zkoumaných generací jsou také v názoru na slib nejméně jednotní. Pro přehlednost 

přikládám jednoduchou tabulku s časovým zařazením skládání slibu jednotlivých narátorů 

z 2. generace.  

 

Jméno Rok skládání slibu 

Darina „Peggy“ Vystrčilová 1969 

Roman Prajzler 1969 

Vladimír Sýkora 1970 

Petr „Pet“ Blažka 1992 

Jan „Tim“ Němec 1975 

Pavel „Sum“ Voplakal nikdy 

Tabulka 3: Přehled skládání slibů druhé generace 

 

Jak je zjevné z tabulky, tři narátoři skládali skautský slib v období po druhé 

obnově. Jediný narátor ke slibu přistupoval za normalizace. Petr „Pet“ Blažka sliboval až 

v roce 1992, kdy v Jezírkách proběhlo setkání (v tu dobu již opět střediska), a při té 

příležitosti skládali slib, jak noví členové, tak i starší skauti, kteří před revolucí slib 

neskládali. Nejmladší z narátorů slib nesložil nikdy, a to z toho důvodu, že si na složení 

slibu ještě nepřipadal a dodnes nepřipadá připravený.  

Takže brácha ho složil, složili ho všichni a já jsem si říkal, že ještě nejsem k tomu 

dostatečně dozrálý, abych ho složil. Já mám o skautu jen to nejlepší mínění, skaut je 

                                                
177 Rozhovor s Darinou „Peggy“ Vystrčilovou vedla Vendula Novákovou dne 22. prosince 2015. 
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dobrej, ale já třeba ještě ne. Necítil jsem to tak ještě. Musím vědět, že jsem o tom 

přesvědčený, a když nejsem, tak to neudělám.178 

Tímto vnímáním slibu, jako něčeho, k čemu musí člověk dospět a k čemu se může 

přihlásit až v momentě jisté morální úrovně, se Pavel „Sum“ Voplakal řadí v rámci 

narátorů k těm, kteří slibu přikládají velký význam, a to tedy i přesto, že ho neskládal.  

Pro skauting po druhé obnově a pro ilegální skauting za normalizace (a to jak ve 

středisku, tak pro skauting obecně) je typické silné vedení. Příčinou je to, že po roce 1968 

se k vedení oddílů logicky dostali ti, kteří se skautingu věnovali po roce 1945. Mladší 

generace vedoucích musela teprve dorůst. Za normalizace se pak zase kvůli konspiraci u 

vedení drželi převážně jednotlivci. Souvisí to samozřejmě i s tím, že po druhém zákazu 

skautingu se obecně skautské jednotky zmenšovaly. Celá střediska se v ilegalitě179 udržet 

nedala, a normalizací tedy procházely jednotlivé oddíly či družiny.  

Právě s osobou vedoucího se často pojí i vnímání slibu z pohledu druhé generace. 

A to ať už v kladném významu180 nebo v posunu významu skautského slibu ke slibu 

věrnosti vedoucímu. 

Byla tam taková ta tenze, co se říká na veřejnosti a co se říká nám a byla tam i ta 

druhá dimenze, že ten slib a ta autorita toho skautingu pro mě splývala s tou autoritou 

toho Broni. Ta poslušnost k těm starším, takže ten postoj i k těmhle věcem byl 

lehounce ambivalentní.181 

 Pro skauty, kteří vyrůstali pod turistickým oddílem mládeže, ač vedeném ve 

skautském duchu, nebylo přihlášení se ke slibu něčím na čem ,stál a padal“ jejich svět. To 

se projevilo i v debatách ohledně vstupu do společné skautské organizace. V oddíle prožily 

krásné dětství a mládí a ať už vědomé nebo nevědomé vnímání oddílu jako něčeho 

zakázaného v nich vzbuzovalo averzi ke všem pravidlům a zbytečným formalitám. V ten 

moment byl často i slib jen formalitou, ke které se zpětně přihlásili, jak říkají, buď kvůli 

svým vedoucím, nebo kvůli dětem v oddíle.  

Po třetí obnově skautingu je u pojetí slibu zjevný posun k individualismu. Zatímco 

pro starší skauty byl slib nejen závazkem na celý život, ale také oporou a tedy velmi 

                                                
178 Rozhovor s Pavlem „Sumem“ Voplakalem vedla Vendula Nováková dne 25. ledna 2016. 
179 Zde myslím i oddíly, které přežívaly de facto poloilegálně, tedy schované pod jinými povolenými 
organizacemi.  
180„Mělo to pro mě význam, ale nás ten vedoucí takhle hrozně v tomhle ovlivnil. On byl pedant na ty skautský 
myšlenky.“ – z rozhovoru s Romanem Prajzlerem. 
181 Rozhovor s Janem „Timem“ Němcem vedla Vendula Nováková dne 8. ledna 2016. 
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vysokou autoritou, tak pro mladší generace je slib prostředkem, jakýmsi „morálním 

kompasem“ k vedení života, ale je pouze jedním z možných prostředků.   

Je důležitý, jak sám jedinec to vidí, jak to cítí, jak se k nějaký pravdě dobere. A jestli 

se dobere skrz skautskej slib, nebo Internacionálu, nebo byznys nebo vztah, tak to je 

jedno. Je to nástroj, je prostě krystalickým vyjádřením nějaký myšlenky. Kdo to 

potřebuje, tak je to dobrý, kdo to nepotřebuje, tak ať si najde něco jinýho.182 

Podle Josefa Štogra, který se zabývá významem slibu, souvisí tento posun 

k individualismu i s celkovým relativizováním slibu jako takového. Lidé si slibují věci jen 

tak předběžně s tím, že si to ještě potvrdí. Brát slib, ať už jakýkoliv, jako morální závazek 

je v době dynamicky se měnících podmínek a situací přežitkem. Nadřazuje se tím 

momentální individuální potřeba nad osobní integritu.183 

Silný individualismus v přístupu ke slibu je patrný především u 3. zkoumané 

generace, tedy u skautů, kteří vstupovali do oddílu v době normalizace a k vedení se 

dostávali po třetí obnově. Misí se zde zkušenost ilegálního skautingu (jeden z narátorů 

dokonce během normalizace ani nevěděl, že oddíl, do kterého chodí, je skautský) a nástup 

demokracie a liberalismu po roce 1989.  

Oproti tomu narátoři ze 4. generace, kteří do oddílů vstupovali až po revoluci, 

všichni shodně vypovídají, že je na skládání slibu nikdo příliš nepřipravoval, a že zpětně 

jim to nepřijde správně. V několika výpovědích se zde vrací podobný narativ jako u 

nejstarších skautů. Slib sám o sobě nemá význam, pokud se na něj vědomě nenavazuje. U 

1. zkoumané generace je však tato návaznost formou vnitřního imperativu. To znamená 

navázat na to, co člověk slíbil je jeho vlastním úkolem, povinností (jak často z jejich úst 

zaznívá) a pokud na slib nenavazuje v činech, tak přestal být skautem.184 Skautský slib je 

tedy původně vnímán skutečně jako slib sám sobě, ale zároveň slib skautskému 

společenství.  

Pro poslední generaci je zodpovědnost za navazování na slib již sňata z člověka 

samotného a má probíhat formou vedení a programu zaměřeného na hodnoty ve slibu. To, 

zda člověk na slib navazuje a neporušuje ho, závisí na jeho vlastním svědomí.  

                                                
182 Rozhovor s Tomášem „Picmausem“ Moravcem vedla Vendula Nováková dne 15. března 2016. 
183 ŠTOGR, J.: Význam slibu: sborník, str. 46 
184 Z narátorů první generace toto zmiňuje nejen Felix Kolmer, ale i Kristina „Sova“ Krausová, která byla 
během prověrek vyloučena ze zaměstnání na udání jiného skauta. Podle svých slov se pak zasadila u 
náčelníka Junáka Rudolfa Plajnera, že „tenhle člověk na sebe už skautský kroj nevezme.“ 
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Po roce 2000, kdy nastala krize ve skautingu a následně snaha ji řešit, se začala 

také intenzivněji řešit hodnotová stránka skautingu a debatovat o tom, zda je skautský slib 

stále aktuální. Ukázalo se, že u mladých skautů se vyskytují dva výrazné postoje ke slibu:  

• slib má zásadní význam jako etické zakotvení na pozadí obecného úpadku morálky 

• slib nemá význam, je potřeba řešit aktuální etické a morální problémy – zákon i slib 

jsou naivně formulovány a na dnešní situaci už nestačí185 

 

Z rozhovorů s porevoluční generací vyplývá, že slib je stále aktuálním ideovým 

základem skautingu a je jeho smysluplnou součástí. Důležitý je však dobře připravený 

program, který k hodnotám ve slibu vede. Bez toho zůstává slib skutečně jen rituálem a 

tradicí.  

Ten slib v tom věku bereš vážně, ale kdybys ho měla opravdu prožít, tak bys ho měla 

skládat třeba teď. Na druhou stranu to plní spoustu důležitých funkcí, rituálních přijetí 

do skupiny atd., akorát si myslím, že se s tou ideologickou rovinou skautingu musí 

pracovat dál. Nemusí to být nutně tak, že ten oddíl jezdí na jamboree a prostě je celej 

hotovej z každého oběžníku z ústředí, ale jakoby když si někdo dává do názvu toho 

spolku, který vede název skautský, tak by to měl brát vážně anebo by to neměl 

dělat.186 

 

4.3. Ideály skautingu 

4.3.1. Ideové vlivy a vymezení kategorií 
Skauting je komplexním výchovným hnutím. Nejedná se pouze o volnočasovou 

aktivitu, ale o celkový rozvoj člověka po stránce fyzické, intelektuální i duchovní. Ačkoliv 

hodnotové rámce a pravidla skautské výchovy jsou ve všech oddílech a napříč dobou 

v podstatě neměnné, tak se bezpochyby v určitých dobách klade důraz na různé složky 

skautingu. V této kapitole se pokusím definovat zda, a  případně jak, se měnil přístup 

k významu skautingu. Tedy, jak narátoři charakterizovali to, co je pro ně na skautingu 

nejdůležitější.  

Nejprve je však třeba nastínit, z jakých ideových proudů skauting vychází. Jak bylo 

popsáno v teoretické části, skauting navazuje na činnost Roberta Baden-Powella a Ernesta 

                                                
185 ŠTOGR, J.: Význam slibu: sborník, str. 46 
186 Rozhovor s Marií „Wannah“ Novotnou vedla Vendula Nováková dne 2. dubna 2016. 
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Thompsona Setona. První z nich byl vojákem a to se promítlo i do hodnot, které skautingu 

dal do vínku – disciplína, hierarchie, zodpovědnost, čest atd. Naopak Seton byl umělec, 

který nade vše vzýval přírodu a návrat k životu v souladu s ní.  

Československé prostředí k těmto osobnostem přidalo další, které měly sice jen 

provinční význam, ale možná o to více ovlivnili zdejší skauting. O vlivu Antonína 

Benjamína Svojsíka již bylo napsáno výše. Díky němu je ve skautingu stále přítomna 

sportovní složka a důraz na fyzickou zdatnost člověka.187 Mimo to však zmíním ještě dva 

mladší muže, kteří velkou měrou ovlivnili tvář československého skautingu. Jsou jimi 

Jaroslav Foglar a Pavel Křivský.188 

Jaroslava Foglara není třeba podrobněji představovat. Jeho vliv je jednoznačně 

v důrazu na hru, dobrodružství a přátelství. Pavel Křivský je sice méně známou postavou, 

ale pokud jde o jeho vliv na skauting a 18. středisko Kruh, neméně významnou. Pavel 

Křivský byl duchovním, který kolem sebe od konce 40. let shromažďoval mladé lidi 

z různých oddílů189 a vytvořil z nich originální intelektuální společenství s názvem Kruh. 

Tito lidé nejrůznějších profesí a názorů se několik let scházeli v malých skupinách a pod 

vedením Křivského debatovali o filozofii, výchově a dalším. V roce 1952 byl Pavel 

Křivský za svou činnost zatčen a několik let vězněn. Součástí tohoto Kruhu byl i jeden 

z narátorů Pavel Blažka a otec dalšího z narátorů Tomáše „Picmause“ Moravce. Zkoumané 

středisko žilo tedy v kontaktu s lidmi z tohoto velmi specifického společenství a do značné 

míry jím bylo ovlivněno.  

Pro účely výzkumu si definuji tři okruhy formování člověka, které vychází ze 

skautské výchovy. Zde jen pro představu v bodech pojmy, které se pojí s těmito třemi 

okruhy.  

• život v přírodě – dobrodružství, život mimo město, romantika, překonávání, 

ochrana přírodního dědictví, návrat k přírodě – navazuje na E. T. Setona (v 

ČSR na Miloše Seiferta)  

• společenství – přátelství, komunikace, týmová spolupráce, společné zážitky, 

pomoc ostatním, hry – navazuje například na Jaroslava Foglara 

• morální rozvoj – sebezdokonalování, správný skaut, hodnoty, demokracie, 

skautský zákon, slib, tři principy (povinnost k Bohu, k sobě samým a 

                                                
187 Dodnes se také ve skautingu na jeho počest pořádají tzv. Svojsíkovy závody, které mají prověřit a poměřit 
zdatnost oddílů v různých disciplínách.  
188 Viz Slovník důležitých jmen a pojmů na konci textu.  
189 Dohromady se dali na tzv. šumavské brigádě v roce 1948.  
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k druhým) – navazuje na R. Baden-Powella (v ČSR například na Pavla 

Křivského) 

 

Všichni narátoři byli vždy dotazováni, který z těchto okruhů je pro ně 

nejdůležitějším, pokud by si měli vybrat jen jeden. Tato otázka se ukázala pro mnohé 

narátory nejsložitější, a to buď z toho důvodu, že skauting pro ně představoval dokonalou 

kombinaci všech tří složek, anebo naopak proto, že o skautingu nikdy takto nepřemýšlel.  

Před započetím výzkumu jsem očekávala, že jednotlivé generace budou klást důraz 

na jeden z těchto okruhů a zbylé dva budou pro ně podružné. Během analýzy rozhovorů 

jsem však zjistila, že tomu tak není. Zdá se, že žádný z těchto okruhů nebyl během stoleté 

historie skautingu potlačen, ale že se proměňoval způsob, jakým se tyto okruhy do 

skautingu v určité době promítaly. Po analýze rozhovorů jsme ke každé generaci vybrala 

pojem nebo pojmy, které vystihují nejlépe, jak hodnotově narátoři přistupují k přírodě, 

společenství a morálce (ideovému základu).  

 

 
 1. generace 2. generace 3. generace 4. generace 

Příroda život v souladu Únik 
samostatnost, 

zodpovědnost 
výlety, nástroj 

Společenství opora, jednota jistota, otevřenost 
obohacení 

(laboratoř) 
Zázemí 

Morálka 
závazek, 

povinnost 
„jasno“ 

zodpovědnost k 

sobě 
důsledek vedení 

Tabulka 4: Klíčová slova proměn ideálů skautingu 

  

Pojmenování v tabulce jsou pouze klíčová slova, která velmi zhruba vystihují, jak 

se narátoři jednotlivých generací vztahují k těmto třem okruhům. Nyní rozvedu postupně 

jednotlivé přístupy, aby bylo jasné, proč jsem zvolila zrovna tyto termíny. 

4.3.2. Život v přírodě 
Pro narátory z nejstarší generace byla příroda a život v ní hlavním skautským 

programem. Jistou roli v tom mohlo hrát i to, že během jejich dospívání ve skautingu byla 

příroda divočejší a méně obydlená než je dnes, ale především neexistovala ještě technika a 

moderní výbava, která život v přírodě ulehčovala.  
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Já mám radost i z té třeba malé kytičky, z toho poupátka, že se mi rozkvete. Nevím, 

jestli dnešní mládež by se nad tím pozastavila. To nevím, ale to, že my jsme milovali 

tu přírodu, opravdu milovali, tak to bude asi velkej rozdíl.190 

 Ve výpovědích narátorů, kteří do skauta vstoupili po druhé obnově, se dá 

vysledovat opakující se motiv „útěku do přírody“ a to v několika podobách. U všech 

narátorů této generace se objevuje zjevný příklon k setonovskému skautingu. E. T. Seton 

odcházel z civilizace bloudit do kanadské přírody a jeho vizí bylo přebudovat společnost 

do těsné provázanosti s přírodou. Odpůrci jeho myšlenek ho obviňovali právě z útěků před 

realitou. 

 U Petra „Peta“ Blažky a Jana „Tima“ Němce, kteří patří k družině Klokanů, je tato 

setonovská tématika v protikladu k vojenskému, dalo by se říci baden-powellovskému 

pojetí, skautingu u jejich vedoucího Broni Malého.  

Tak po tu dobu, co jsme vedli to tak bylo, že jsme byli hodně setonovský. Četli jsme 

Setonovy knížky o zvířatech u ohně… Seton, to v nás nikdy nevyhaslo, to je náboj na 

celý život. Taky jsme stopovali a odlévali stopy kolem tábořiště, co kde žije a dávali 

jsme nějaký návnady do lesa, kdo to sní. To nám jako hodně imponovalo.191 

 Podobně vzpomíná na normalizační skauting i Darina „Peggy“ Vystrčilová, která 

patřila v tu dobu do jiného střediska. V tajné klubovně, kterou měla se svou družinou u 

jedné kamarádky na půdě, měly na stěně Setonovy citáty a všude ovčí kůže. Četba 

Setonových knih byla populární i u nich a zjevně do značné míry ovlivňovala obecně 

skauting za normalizace. 

 Peggy však vnímá přírodu jako útěk ještě i v jiném významu než je následování 

setonovské filozofie.  

Pro mě je nejdůležitější na tom skautingu ten vztah k přírodě, protože to se mi jako 

hrozně líbilo a dokonce mi to i pomáhalo v těch normalizačních letech, že my jsme 

prostě v sobotu odhodili ten nesvobodnej svět za hlavu a vzali jsme celty na záda a 

vyrazili jsme na ty vandry. A možná i tím pro mě ta příroda byla taková úžasná.192 

                                                
190 Rozhovor s Kristinou „Sovou“ Krausovou vedla Vendula Nováková dne 12. dubna 2016. 
191 Rozhovor s Petrem „Petem“ Blažkou vedla Vendula Nováková dne 7. prosince 2015. 
192 Rozhovor s Darinou „Peggy“ Vystrčilovou vedla Vendula Nováková dne 22. prosince 2015.  
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 Stejně jako pro Peggy byla příroda únikem z normalizační šedi, tak družina 

Klokanů utíkala z táborů od Broni Malého na vandry do hor. Vladimír Sýkora zase vypráví 

o svém vztahu ke srubu v Jezírkách a jeho okolí.  

Pořád říkám, že jsem byl prostě v přírodě, a když člověk čte Hochy od Bobří řeky, že 

si postavili u řeky stan, tak my jsme měli tábor u potoka se všema východy slunce a 

hlídkami a prostě tím pachem toho lesa a tý hlíny. To já to tam furt cítím, pro mě je to 

prostě chrám... Často tam jezdím sám na dva, tři dny.193 

 Narátoři zařazení do třetí generace často zmiňovali to, že je pro ně život v přírodě 

rámcem, který člověka učí samostatnosti a připravenosti na vše. Příroda, která dokáže být 

zrádná a nebezpečná, učí člověka poradit si za každé situace a hlavně spoléhat se na své 

schopnosti a úsudky. Pro narátory ze třetí generace je příroda tedy i způsobem formování 

člověka.  

Ta příroda vždycky donutí dělat ty správný věci. Občas uděláš nějakej průšvih, ale 

když jdeš v bouřce a máš všechno mokrý, nemáš čas na voloviny, musíš nějak 

kooperovat, abys přežil. Máš na starosti ty děti a musíš použít svůj nejlepší selskej 

rozum a neudělat chybu. A to ti dá takový sepětí s těma lidma, že to nemá nikde 

obdobu194. 

S tím souvisí i to, že narátoři ze třetí generace poměrně často zmiňovali fakt, že 

byli zvyklí na drsnější život v přírodě, než ke kterému pak bylo možné vést děti po třetí 

obnově. Za normalizace chodili se svými vedoucími na delší výlety a během pobytu 

v přírodě si museli vystačit s málem. Po roce 1989 začaly být děti postupně zvyklejší na 

pohodlí a snesly již menší zátěž.  

 Pro poslední zkoumanou generaci je vztah k přírodě především prostředkem a 

prostředím skautského programu. Odráží se to i na vývoji táborů, kde byl zřetelně 

upozaděn důraz na schopnost života v přírodě, a tábory jsou dnes poměrně dobře 

vybavené, tak aby provozní záležitosti zabíraly co nejméně času.    

                                                
193 Rozhovor s Vladimírem Sýkorou vedla Vendula Nováková dne 14. prosince 2015.  
194 Rozhovor s Tomášem „Picmausem“ Moravcem vedla Vendula Nováková dne 15. února 2016. 
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A příroda, nebo vztah k ní, byla pro mne spíš nástroj k morálce, odpovědnosti za 

přírodu a pak to, že příroda není předpřipravená, nemáš tam mýdlo ze supermarketu, 

tak tě nutí něco dělat a je to spíš rámec, ve kterým se pohybujeme195. 

Zároveň však čtvrtá zkoumaná generace zjevně cítí jistou odlišnost ve vztahu 

k přírodě od svých vrstevníků, kteří skautingem neprošli. S přílivem nových možností 

moderního světa se i rozšiřuje výběr volnočasových aktivit, a tím se trávení času v přírodě 

dostává do konkurenčního boje s dalšími, a pro mnohé lákavějšími, aktivitami. Těžko 

soudit na základě výzkumu, zda byli lidé dříve ochotnějšími trávit více volného času 

v přírodě nebo ne. Minimálně tomu však naznačuje to, že narátoři ze starších generací si 

nepamatují, že by se na ně někdy někdo díval skrze prsty kvůli tomu, že jsou skauti. Na 

rozdíl od toho příslušníci čtvrté generace vnímají, že bylo období, kdy cítili, že je skauting 

pro jejich vrstevníky „trapný“.  

Právě v porovnání s jinými lidmi podobného věku (a to zvláště ve větších městech) 

jsou skauti specifičtí v častém pobytu v přírodě. I přesto, že schopnost přežití v přírodě již 

pro ně není tím, co vnímají jako největší přínos skautingu, tak potřeba trávení času mimo 

město jistě nemizí.  

Prostě mě se strašně líbilo chodit na ty výlety do přírody a dodneška to tak mám, že to 

je pro mne nejlepší druh relaxu, nasadit nějaký pořádný tempo a jít se projít a jít 

někam a jet na vodu a jít do lesa a na kopec a zároveň být i sama. Myslím, že v tomhle 

směru se u mne ta příroda hodně odrážela.196 

4.3.3. Společenství 
Vývoj přístupu ke společenství, které skauting vytváří, je poměrně úzce spojen 

s každým střediskem a oddílem. Dá se tedy jen těžko zobecňovat a následující kapitola 

bude především interpretací rozhovorů s narátory bez ambice nějakého širšího přesahu. 

Specifikum zkoumaného střediska tkví i v tom, že se jedná o středisko s dlouhou tradicí a 

společenství zde tvoří několik generací skautů. Mnoho narátorů zdůrazňovalo jako důležitý 

aspekt to, že se lidé ve středisku vídají i po té, co mají vlastní rodiny a nemohou již žít 

tolik oddílovým životem.  

To, jak člověk vnímá společenství, ve kterém se pohybuje, je velmi individuální 

věc a poměrně málo podléhá generačním změnám. I přesto se ve výpovědích narátorů 

vyskytují generačně podobné charakteristiky toho, co pro ně skautské společenství 
                                                

195 Rozhovor s Markem „Plavčíkem“ Baxou vedla Vendula Nováková dne 15. března 2016. 
196 Rozhovor s Marií „Wannah“ Novotnou vedla Vendula Nováková dne 2. dubna 2016. 
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znamená. Je nutné samozřejmě brát v úvahu to, že často jsou tyto shody vyvolané právě 

společným přátelství víc než nějakým „trendem“. 

U nejstarší generace narátorů bylo zjevně jejich skautské společenství základní 

oporou v životě. Během války a následně během 50. let byla opora jistě potřeba. Například 

Felix Kolmer si před transportem do Terezína všechny své věci nechal u skautských přátel 

a po válce se zde s přáteli z oddílu zase potkal. Několikrát se ve výpovědích skautů z první 

generace opakuje také to, že skauta člověk pozná. Například Kristina „Sova“ Krausová 

nezmiňovala ostatní skauty jinak než jako „brášky“ a zmínila několik případů, kdy ihned 

poznala, že je někdo skautem.  

Zajímavé je v tomto ohledu i svědectví Pavla Blažky, který neprošel skautskou 

výchovou, ale od konce 50. let se vídal s lidmi z Kruhu Pavla Křivského. Ač je součástí 

jejich společenství více než padesát let, tak stále cítí, že není tím správným skautem.  

Tak ta parta přátel, k té kruhové skupině přátel jsem se přifařil, no ale dodneška lehce 

cítím, že jsem jako přivandrovalec. Tahle nějak se cítím. Oni mají společné 

vzpomínky. Třeba jsem nebyl na té šumavské brigádě v roce 1948 a to už se nedá 

dohnat.197 

 Pro druhou generaci je společný motiv jistého vymezování vůči společnosti okolo. 

Například Darina „Peggy“ Vystrčilová během vzpomínání na třetí zrušení skautingu po 

nástupu normalizace, říká, že díky skautingu měli alespoň „jasno“. Tím chce říci, že se 

díky skautské zkušenosti nestali součástí normalizační společnosti, ale vymezovali se vůči 

tomu jiným způsobem života. To se také projevuje v averzi většiny narátorů k pionýrům 

jako k povolené organizaci. 

 Všichni narátoři zařazení do druhé generace pak oceňují na skautském 

společenství, že zde člověk mohl otevřeně mluvit o věcech, o kterých se doma ani ve škole 

nemluvilo. Oddíl byl pro ně tak jediným místem, kde se dostali k informacím a názorům, 

které státní tisk nepublikoval. Klokani sami si začali na své schůzky zvát nejrůznější 

autority, aby jim vyprávěli o ekologii, psychologii a dalším. Tím vlastně navázali na tradici 

jiného společenství, kterým byl Kruh Pavla Křivského. I členové z tohoto společenství jim 

chodili na schůzky představovat jiné pohledy na svět, než na který byli zvyklí. Zároveň 

rozsáhlé debaty na nejrůznější témata byly pro Klokany i obrovskou školou tolerance. Jak 

píše Jan „Tim“ Němec v jednom z článků do střediskového časopisu Paděr, tak „pokud lze 

                                                
197 Rozhovor s Pavlem Blažkou vedla Vendula Nováková dne 1. února 2016. 
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tříbení názorů a tolerance pojmout jako druh vzájemné výchovy, tak by se zakladatelé 

skautingu jistě potěšeně usmívali.“198 

Většina lidí byla v nejlepším případě v šedé zóně a nějaký ústupky a kompromisy se 

dělat museli, takže pro ně asi nebylo moc jednoduchý říkat svým dětem, že všechno 

musí být takhle a takhle. Ale v tom oddíle to bylo jinak. A ti rodiče, kteří se tam 

scházeli, tak diskutovali a my jsme poslouchali, co si říkali a diskutovali tam věci, 

který nebyly v novinách, o těch jsme neslyšeli ve škole a který byly zajímavý a 

provokativní. Já za sebe považuju za jeden z hlavních přínosů toho mládí v tom 

oddíle, že jsem zjistil, že není nic divného na tom, když dva lidi, kteří jsou si jinak 

blízký a rozumný a fajn, tak mají diametrálně odlišný názory na věci, který jsou 

v zásadě důležitý.199 

Pro definici pojímání skautského společenství u třetí generace jsem vybrala slovo 

„laboratoř“ hned z několika důvodů. První význam, který někteří z narátorů této generace 

zmiňovali, je fakt, že skautské společenství je otevřené nejrůznějším typům lidí. Každý 

dělá úplně jiné zaměstnání a vydává se jinou cestou. Díky oddílu se tak člověk dostává do 

jakési laboratoře společnosti. Poznává lidi, které by normálně například ve škole nebo 

v zaměstnání nepotkal. Tím se také učí nadhledu nad svou vlastní životní situací a 

pochopení pro životní cesty druhých. 

Zároveň je skautský oddíl i pomyslnou laboratoří pro každého jednotlivce. Cílem 

skautské výchovné metody je připravit skauta na život. V oddíle se člověk nejen naučí 

spoustu dovedností a zlepšuje svou fyzickou výdrž, ale učí se zde velmi důležité tzv. soft 

skills. Naučí se komunikovat ve skupině, řešit konflikty, pomáhat druhým, spolehnout se 

na druhého, postarat se o sebe, vést jiné lidi a mnoho dalšího, co se člověku v životě hodí 

poměrně často. Jedna z narátorek z této generace dokonce říká, že jí schopnost postarat se 

o sebe a další dovednosti, které se v oddíle naučila, občas až překáží v komunikaci s lidmi 

mimo skauting, kteří tyto dovednosti vštípené tolik nemají.  

Je to zvláštní prostě, potkat skauta znamená, že vlastně vím, s kým mluvím. A mohu 

s ním mluvit třeba otevřeněji. Takže to je prostě jako pěkný. A druhá rovina toho je, 

že je to určitou laboratoří. Každý, že se můžeme naučit něco, co potom ve společnosti, 

v práci, v rodině využijeme naplno. Přichází ten člověk do života už nějakým 

způsobem připravený a s nějakou zkušeností a mohl si to opravdu vyzkoušet na 

                                                
198 NĚMEC, Tim: Mohykáni. In: Paděr 
199 Rozhovor s Janem „Timem“ Němcem vedla Vendula Nováková dne 8. ledna 2016. 



 75 

nečisto. To je velká hodnota toho společenství, kde se vytvářejí hrozně hezký 

kolektivy, takže společenství je hrozně hezká hodnota skautingu.200 

 Příslušníci čtvrté generace při popisování skautského společenství zmiňovali často, 

že pro ně přátele z oddílu byli jakýmsi zázemím. Do oddílu člověk vstupuje většinou ve 

stejném věku jako do školy. Zatímco ze základní školy člověk odejde na střední školu a 

přátele z předchozí školy často rychle ztrácí, tak v oddíle se kolektiv nemění. S těmi lidmi, 

se kterými člověk do oddílu vstoupil, většinou dospívá do skautského a následně 

roverského věku a pak s nimi třeba vede oddíl. Narátoři ze čtvrté generace prožili celý 

život ve svobodném státě. Mají takových možností, jak naložit se svým životem, že se 

často ve všech těchto příležitostech ztrácí. Oddíl je tak pro ně nějakou konstantou v životě, 

které ne vždy mohou dávat dostatek energie, ale která je pro ně zázemím a jistotou.  

Tak jako ty kamarádi byli prostě důležitý vždycky, to je jasný, ta parta. Pro mě to bylo 

o to důležitější, že jsem třeba přecházel na ten gympl, takže jsem o nějakou partu 

přišel na tý základce, novou jsem si budoval nějaký kamarády a tady to bylo to stálý 

prostředí, kde jsem viděl, že jsem mezi svýma. Myslím, že v tom věku bylo docela 

důležitý.201 

4.3.4. Morálka 
Postihnout posun v morálce skautů je velmi obtížné. Rozhodně nemám v úmyslu 

hodnotit morální kredit narátorů zapojených do výzkumu. Pokusím se jen stručně 

nahlédnout na to, zda se na základě výzkumu dají vypozorovat nějaké proměny ve 

způsobu, jakým skauting hodnotově ovlivňuje své členy.  

Pro první generaci byl skautský hodnotový rámec závazkem. Jak bylo popsáno již 

v minulé kapitole, slibem se zaručili skautskému společenství a skutečně narátoři z první 

generace často zmiňovali povinnost plnit skautský slib. Felix Kolmer a Kristina „Sova“ 

Krausová zdůrazňovali zvlášť povinnost pomáhat druhým.  

Já jsem to bral nesmírně vážně a musím říct, že to co jsem slíbil ve slibu, jsem konal 

celý život. Což myslím, málokterý skaut činí. Ten význam toho slibu je, že to co 

slibuje, aby taky dělal. A když to dělá, tak to musí dělat pořád.202 

                                                
200 Rozhovor s Davidem Černým vedla Vendula Nováková dne 25. února 2016. 
201 Rozhovor s Janem „Kačerem“ Havelkou vedla Vendula Nováková dne 11. dubna 2016. 
202 Rozhovor s Felixem Kolmerem vedla Vendula Nováková dne 17. března 2016. 
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Skauty, kteří vstoupili do skautingu během druhé obnovy a zažili brzy zákaz 

skautingu, spojuje jakýsi důraz na vnitřní poctivost k morálním hodnotám. Situací se 

trochu liší Darina „Peggy“ Vystrčilová, pro kterou byl zákaz skautingu opravdu koncem 

fungování v oddíle. Ostatní narátoři přešli v oddíle do ilegality (respektive poloilegality 

pod hlavičkou jiné organizace) a zákaz skautingu tak intenzivně neprožívali. Peggy 

vzpomíná na slavnostní a smutnou atmosféru posledního táborového ohně a popisuje, co 

pro ně konec skautingu znamenal. 

Vnímám to tak, že to bylo i tím věkem asi, kdy člověk prostě z něčeho takovýho 

úžasnýho jako jsme prožívali v oddíle, přejde do situace, kdy to najednou nejde. Tak 

ale alespoň jsme měli v tom jasno. Ono to bylo taky k něčemu dobrý.203 

Je zajímavé, že Peggy používá obrat „měli jsme v tom jasno“. Stejnými slovy 

charakterizuje Libuše Cuhrová přesně tuto generaci, ke které patří i Peggy a ve které měli 

v určitém ohledu „jasno“.204 Skutečně se tento pojem hodí jako klíčové slovo pro význam 

morálky u druhé zkoumané generace. Narátoři často zmiňují absurdní a pokryteckou 

atmosféru normalizace, která neumožňovala mluvit otevřeně. V jejich postoji 

k normalizační společnosti je znát jisté vymezování a následují úniky do přírody, jak bylo 

popsáno výše. Mít ve věcech jasno a dozvídat se pravdu i přes cenzuru bylo jakýmsi 

hnacím motorem druhé generace. 

 U družiny Klokanů se tato tendence projevovala ve vyhledávání informací a 

názorů, které nebyly politickou propagandou v Československu schváleny. Morální rovina 

se pak jednoznačně ukazovala ve snaze se dobrat pravdy, ale zároveň být schopni uznat, že 

pro každého má tato pravda jinou podobu. Základní hodnotou tak zůstávala svoboda, které 

se naučili navzdory nesvobodnému režimu i pocitu nesvobody v Broňově oddíle. Slovy 

Tomáše „Picmause“ Moravce vyvstává otázka, jestli bez toho Broni by byli takhle 

svobodní, jestli by věděli, čemu se vyhnout, vůči čemu se vymezit. 

Narátoři zařazení do třetí generace často mluví o aspektu samostatnosti ve 

skautském oddíle. Všichni zmiňují, že je skauting naučil umět se o sebe postarat a to nejen 

ve smyslu soběstačnosti v každodenních situacích nebo v přírodě, ale i schopnosti převzít 

zodpovědnost za svoje činy a rozhodnutí. Jeden z narátorů přímo říká, že významnější než 

skautský slib je pro něj být srovnaný v činech, slovech a skutcích, což je také znak jakési 

osobní zodpovědnosti.  

                                                
203 Rozhovor s Darinou „Peggy“ Vystrčilovou vedla Vendula Nováková dne 22. prosince 2015.  
204 Srov. CUHROVÁ, L.: Dvacet let ve stínu, s. 167 
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Několikrát narátoři ze třetí generace zmiňují to, že si člověk může vybrat způsob, 

jakým povede svůj život. Je možné, že to vychází i ze zkušenosti změny politické situace 

v Československu, kterou všichni prožívali v období, kdy byli ve věku mezi 15 a 19 lety. 

V období jejich dospívání se zásadním způsobem změnil stát, ve kterém žili. Dá se 

předpokládat, že tato skutečnost nějakým způsobem ovlivnila jejich život, za který 

skutečně cítí osobní zodpovědnost. To souvisí i s již několikrát popisovaným nástupem 

individualismu.  

Dneska je častý ten postoj: „Tak kdo to za mě zařídí? Kdo za mě udělá toto, kdo za mě 

zařídí, aby mě na ulici nepřejelo auto? Přece nějaký zákon, by tohle to měl zajistit, 

nebo nějaký opatření.“ A ve skautingu je to prostě to, že já mám sám za sebe 

zodpovědnost...A myslím si, že ty vztahy k druhým lidem a ke společnosti a k tomu 

dalšímu, že se dají tady na tom stavět. Tady na tom osobním uvědomění si 

odpovědnosti za svojí existenci a za to, že prostě teda to můžu změnit.205 

 Narátoři zařazení do čtvrté generace se o hodnotovém rámci skautingu vyjadřují 

poměrně málo. Nejčastěji zmiňují, že skauting má zkrátka vychovávat dobré lidi. Morální 

hodnoty jsou částečně skryty pod tzv. soft skills, jejichž výuka se stala součástí moderního 

skautingu. Pokud se má člověk učit týmové spolupráci nebo vedení lidí, tak se v ideálním 

případě učí i toleranci, komunikaci, schopnosti pomoct druhým a další. S morálkou se 

člověk nerodí, ale v životě se jí postupně učí.206 

Vím, že jsme začali dělat programy, které byly víc duchovně založený a tím směrem 

orientované hodnoty. Myslím si, že jsme jich zdaleka nedělali tolik, kolik by se jich 

dělat mohlo. Ale byl to za mně obrovský posun proti tomu, co bylo dřív.207 

  

                                                
205 Rozhovor s Jakubem „Boromirem“ Hynkem vedla Vendula Nováková dne 25. února 2016. 
206 VAŇKOVÁ, D. I..: Duchovní dimenze skautingu, str. 6 
207 Rozhovor s Markem „Plavčíkem“ Baxou vedla Vendula Nováková dne 15. března 2016. 
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4.4. Vedení 
 Když promýšlel A. B. Svojsík, jak ideálně zorganizovat skautské oddíly a střediska, 

inspiroval se u Roberta Baden-Powella. Ten skautskou hierarchii promýšlel podle 

vojenského vzoru a skauti opravdu měli být jakousi polovojenskou jednotkou připravenou 

k obraně vlasti. Tomu odpovídá i jasně daná hierarchie skautských středisek. V této 

kapitole se budu zabývat proměnou významu a způsobu vedení ve skautingu. Budu se 

zabývat výhradně vedením oddílů. Vedení střediska je samozřejmě také zásadním 

faktorem skautingu, ale přeci jen se jedná spíš o administrativní a ideovou funkci. Vedoucí 

oddílu má přímý vliv na členy oddílu (ať už se jedná o skautský, vlčecí/světluščí nebo 

roverský oddíl) a v této kapitole se budu zabývat právě proměnou tohoto vlivu.  

 Standardní strukturu skautského střediska a rozdělení zodpovědnosti ukazuje 

obrázek níže. 

 

 Hlavním administrátorem je vedoucí střediska, kterého volí střediskový sněm. 

Středisko tvoří většinou dívčí a chlapecký oddíl, které jsou dále strukturovány podle věku 

na oddíl světlušek/vlčat (6-11 let), skautek/skautů (11-15 let) a rangers/roverů. Často je 

roverský oddíl už jenom jeden společný pro dívky a chlapce, kteří si připravují program 

sami.  

Schéma střediska, tak jak je ukázané na obrázku, se může různě měnit podle tradice 

střediska nebo počtu členů. Každý oddíl by však měl být rozdělen do družin, které jsou 

nejčastěji tři, ale opět se to v jednotlivých střediscích liší. Například na malých městech či 

na vesnicích často není družinový systém realizovatelný kvůli nedostatku dětí. 

Junák má podrobně rozpracovaný systém vzdělání skautských činovníků. Ten je 

definován v Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka. Od 16 let mohou skauti 

(respektive roveři) skládat čekatelskou zkoušku, která jim umožňuje spolupůsobení u 

vedení. Dalším stupněm je vůdcovská zkouška, díky níž mohou skauti starší osmnácti let 

Diagram 3: Hierarchická struktura skautského střediska 
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vést oddíl. Za splnění vůdcovské zkoušky získá skaut dekret, který je akreditovaný 

Ministerstvem školství a tělovýchovy. Nejvyšším stupněm je instruktorská kvalifikace, 

která opravňuje k pořádání čekatelských a vůdcovských kurzů.208 

4.4.1. Silný vůdce vs. družinový systém 
Družinový systém je jednou ze základních složek skautské výchovné metody. 

Spočívá v rozdělení jednotlivých oddílů do družin (většinou po 4–7 členech). Každá 

družina je vedena rádcem, který je jen o něco málo starší než ostatní skauti v družině. 

Družiny fungují částečně jako samostatné jednotky a vzájemně proti sobě soutěží.  

Základem družinového systému je přenesení části zodpovědnosti z vedoucího na 

rádce družiny. To má samozřejmě své výhody i nevýhody. Velkou výhodou je, že se tak 

dospívající skauti dostanou poměrně brzo k nějaké zodpovědnosti, což se jim jinde než 

v oddíle v tomto věku nemusí stát. Nevýhodou je, že vedoucí se musí naučit respektovat 

směřování jednotlivých družin a jen jim velmi šetrně pomáhat a usměrňovat je.  

Ve zkoumaném středisku se po druhé obnově, kdy existovaly paralelně a na sobě 

nezávisle vlčecí i skautský oddíl, rozpadl tradiční skautský systém vedení. Každý z oddílů 

vedl jeden vedoucí a to poměrně autoritativním způsobem. Z rozhovorů s tehdejšími 

skauty a vlčaty vyplývá mnoho o podobě tehdejšího vedení. Zajímavé je, jak mluví 

členové těchto dvou oddílů o vedoucích toho druhého. Na obou stranách totiž zaznívá jisté 

přesvědčení, že vedení vždy toho druhého oddílu bylo v něčem lepší.  

Pro vlčata z Broňova oddílu představoval skautský Norkův oddíl zábavnější 

program a skauti z Norkova oddílu záviděli vlčatům, že jezdí více do přírody a jsou větší 

zálesáci. Na druhou stranu nikdo se nepokoušel přejít do druhého oddílu. Za prvé jim to 

ani jeden z vedoucích nenabízel a za druhé měli přátele už ve svém oddíle. Mezi skauty a 

tehdejšími vlčaty byl i pár let věkový rozdíl, který je dnes zanedbatelný, ale v dospívání 

hrál velkou roli.  

Zároveň všichni narátoři shodně uvádějí, že důvodem nepropojování jejich oddílu 

bylo to, že se jejich vedoucí neměli rádi. Ladislav „Norek“ Fiala, se kterým nakonec 

rozhovor natočen nebyl, telefonicky několikrát zdůrazňoval, že měl „Broňka“ moc rád. 

Párkrát se prý nepohodli, ale vždy se zase usmířili. Norek podle svých slov dodnes těžce 

nese, jak se Klokani k Broňovi zachovali.  

Těžko po padesáti letech soudit, jaký měli Broňa s Norkem vztah, a ani to nemá 

zásadní význam. Oba byli však podle svědectví narátorů velmi svérázní a nekompromisní, 
                                                

208 Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka – viz www.krizovatka.skaut.cz 
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takže pravděpodobně nepropojenost oddílů byla jejich rozhodnutím. Každopádně oba dva 

byli jednoznačně silnými vůdci a mají bezpochyby zásadní zásluhu na tom, že se tradice 

oddílu za normalizace nepřerušila.  

To, co se ukazuje na jejich vedení problematickým, je způsob motivování členů 

v oddíle. Jak bylo pojednáno v kapitole týkající se skautského slibu, tak pro nejstarší 

generaci byl skautský slib nejen osobním imperativem, ale i slibem skautskému 

společenství. Podobně pravděpodobně vnímal skautský slib i Norek. Podle vzpomínek 

narátorů poměrně hodně skautů z oddílu odcházelo, protože Norek kritizoval jejich 

chování a rozhodnutí.  

Broňa ve svém oddíle zavedl v podstatě vojenský způsob řízení. Výhradně byl vždy 

vrchním velitelem a jmenoval šestníky, kteří měli zodpovědnost v podstatě jen, jak shodně 

vzpomíná několik narátorů, „popohánět vlčata na výletě“. Na táborech měl Broňa vždy 

největší stan, kterému se říkalo generální štáb. Kolem historie oddílu vytvářel dokonce i 

jakousi vojenskou mytologii.  

Říkal nám hodně o tom srubu. Když ten srub nebyl náš, tak se kolem něj chodilo a 

říkal nám ten příběh s velkým morálním patosem, jak nám to dvakrát sebrali 

komunisti a jak to má teď nějaký kolaborant s nimi. Ale když on tam byl, tak tam šel a 

zdvořile ho pozdravil a říká mu, že ten srub nám patříval a že jestli se můžeme podívat 

dovnitř. Tam nám ukazoval ty malby a byla to taková jedna věc, ke který se vztahoval. 

Říkal nám, že ten srub postavil generál Klapálek se svýma vojákama, že tam přišli a 

on jim dal rozkaz, aby ho postavili, a já jsem tomu věřil až doteďka. Až nedávno mi 

říkal Pet, že to bylo asi trochu jinak, že to prý stavěla nějaká stavební firma 

z Roztok.209 

Hodně narátorů hodnotí zpětně jako největší negativum Broňova vedení, že 

vytvořil v oddíle nedemokratické podmínky. O veškerém programu a obsahu rozhodoval 

výhradně on. Přísná disciplína narušovala přátelskou atmosféru mezi skauty, kteří pak 

nekompromisnost přenášeli dál.   

Broňa dresuruje rovery, ti dresurujou skauty a ti skauti dresurujou vlčata. To 

vzájemný vychovávání má tuhle negativní větev, vzájemně se neovlivňujeme, ale 

trestáme. A to jsem jako vlče nevnímal, to jsem pochopil až v pubertě, že to tak bylo. 

                                                
209 Rozhovor s Janem „Timem“ Němcem vedla Vendula Nováková dne 8. ledna 2015. 
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Když se koná příkoří na mně, tak dobrý, ale když jsem nucenej, abych to příkoří 

převáděl dál, tak to už není košer.210 

Po té, co v roce 1982 převzali oddíl Klokani, tak se způsob vedení zásadním 

způsobem změnil. Ač byl vedoucím oddílu po celou dobu Petr „Pet“ Blažka, tak Klokani 

vedli kolektivně. Program vymýšleli společně a rozdělili si i zodpovědnost ve vedení 

oddílu. Podle některých narátorů, kteří Broňovo vedení zažili ve věku vlčat a skautský věk 

prožili již v klokanském oddíle, se Klokani od disciplíny odvrátili až příliš. Po třetí obnově 

Peta kritizovali za to, že se z oddílu ztrácí forma a pořádek. 

Pro vedení střediska po roce 1989 je typické to samé jako pro vedení republiky v tu 

dobu. Stejně jako se nová politická reprezentace musela učit demokracii a rozdělování 

zodpovědnosti, tak i ve středisku se muselo nově zorganizovat vedení. Z oddílu se opět 

stalo středisko, což vytvořilo novou funkci vedoucího střediska. Narátoři vzpomínají, že 

v tu dobu nikdo moc nechápal, kdo co vede. Pet zůstával ideovým vedoucím, ale k vedení 

se postupně dostávali další.  

Tam šlo jen o to najít tu formu, jak spolu nakonec vyjít. Ale oni byli zase natolik 

svobodní a moudří, že chápali, že my jsme byli ta nová generace, která přichází. Oni 

byli tenkrát ta generace, která šla na toho Norka toho Broňu, takže to se tak prostě 

děje. A oni byli natolik moudří, že jsme to všichni ustáli. Oni vedli ty Vlčata, já jsem 

vedl ty skauty a rovery, nakonec celý to středisko a každý tak uplatnil někde svůj vliv 

v určitým sektoru.211 

4.4.2. Liberální vs. konzervativní vedení 

V oddíle, a z logiky věci by to mělo platit i pro oddíly obecně, se u vedení střídá 

konzervativní a liberální proud. Skauti, kteří vyrůstají pod konzervativnějším vedoucím, se 

cítí jeho vedením svázáni. Když se pak k vedení dostávají oni, tak automaticky nastolují 

liberálnější a uvolněnější režim. Ti, kteří vyrůstají zase v tomto vedení, cítí, že oddíl není 

plně pod kontrolou, a při svém vedení se ho snaží reformovat většinou „návratem ke 

kořenům“.  

U zkoumaného oddílu (respektive střediska) se tato tendence dá vypozorovat 

poměrně přesně. Přikládám jednoduchý vývojový graf, který má jen naznačit časové 

rozmezí jednotlivých trendů ve vedení. Označení konzervativní/liberální je potřeba brát 

z rezervou. U každého z období to platí v jiné intenzitě i v odlišném úhlu pohledu.  
                                                

210 Rozhovor s Tomášem „Picmausem“ Moravcem vedla Vendula Nováková dne 15. února 2016. 
211 Rozhovor s Tomášem „Picmausem“ Moravcem vedla Vendula Nováková dne 15. února 2016.  
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Diagram 4: Vývoj vedení ve středisku 

 

U období 1968 až 1982, kdy oddíl vedl Broňa Malý, se o konzervativním přístupu 

ve vedení dá mluvit poměrně s jistotou. Souběžně mezi léty 1968 a 1973 trval i skautský 

oddíl Ladislava „Norka“ Fialy. Ten v grafu není, protože na něj nenavazoval oddíl dál. 

Každopádně i Norek byl rozhodně velmi konzervativním vedoucím. V přístupu ke 

skautským hodnotám asi i více než Broňa Malý. Broňa kladl velký důraz na disciplínu a 

řád. Těžko přijímal návrhy na programové změny a nebyl zrovna nakloněn diskuzi. 

Pod jeho vedením vyrostla družina Klokanů, která naopak diskuzi a demokratické 

rozvržení zodpovědnosti chápala jako základ vedení. Po třetí obnově, kdy se z oddílu opět 

stává středisko, začínají klokanské vedení kritizovat mladší skauti, kteří zažili Broňovo 

vedení jako vlčata. Nikdo z nich neupřednostňoval vedení, které zosobňoval Broňa, před 

tím klokanským. Každopádně o Broňovi se vyjadřují mnohem kladněji než Klokani a 

vyzdvihují i záležitosti, které měl nastavené lépe než jeho nástupci.  

Na Klokanských táborech vlastně jako nebyla ta pravidla. Teď to řeknu na takových 

jednoduchých velmi věcech. Třeba nebyla krojová kázeň. To je myslím generační 

rozpor určitě. Dneska se o krojích pořád taky diskutuje. Mají být košile v kalhotách, 

nebo můžou být ven? A já mám od Broni takovou tu říznost, pro mě je to jasný.212 

Od roku 1992, kdy vedení více přebírá Tomáš „Picmaus“ Moravec a následně 

David Černý se dá považovat v něčem za konzervativnější křídlo, ač spíš jen v porovnání 

s principiálně liberálním vedením před nimi. Vlna silné roverské generace, která přichází 

po tomto období, se liberální dá označit pouze ve smyslu hledání nového programu a 

naprostého odklonu od tradice. Rozhodně se nedá srovnávat s liberalismem Klokanů a s 

jejich ochotou k diskuzi.  

                                                
212 Rozhovor s Davidem Černým vedla Vendula Nováková dne 25. února 2016. 
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S odezníváním silného roveringu přišlo ve středisku postupně zase konzervativnější 

vedení. Opět je tím myšleno konzervativnější oproti tomu na co navazovalo, rozhodně 

nesrovnatelné s konzervatismem Broňova a Norkova vedení. Toto vedení, reprezentované 

Markem „Plavčíkem“ Baxou a Marií „Wannah“ Novotnou se snažilo o větší kontakt se 

staršími generacemi, zavedení jasnějšího řádu a větší návrat ke skautským hodnotám a 

výchovnému programu. Také se oproti roverskému proudu vedení rozhodli zařadit 

středisko do širším struktur Junáka. 

4.4.3. Koedukace 
Koedukace je hodně diskutovaným tématem ve skautingu obecně. Liší se názory 

jak na koedukaci pohlavní tak věkovou. To znamená na to, zda mají být oddíly (případně 

jen tábory) pro dívky a chlapce společné nebo se mají oddělovat. Ohledně věkové 

koedukace se názory dělí na dva tábory. Ten první říká, že v jednotlivých oddílech 

(respektive družinách) mají být děti přibližně stejného věku a druhý je zastáncem toho, aby 

se v družinách promíchávaly věkové skupiny. Ti první svůj postoj opírají o fakt, že děti 

v různém vývojovém stádiu baví něco jiného a ti druzí vyzvedávají vzájemné obohacování 

se různě starých dětí.  

Společná výchova skautů a skautek je diskutována především od třetí obnovy. 

Přitom první koedukovaný oddíl byl v Československu zaveden již v roce 1917, ale neměl 

dlouhé trvání. Od té doby přistupovalo vedení Junáka ke koedukaci velmi 

nekompromisně.213 Na významné rozdíly v chování chlapců a děvčat upozorňovala i 

zakladatelka dívčího skautingu Popelka Biliánová: „Hoch od 15 do 17 let má na mysli 

většinou ještě jen hrdinské půtky a bitky s druhy sobě rovnými i nerovnými a var mladé 

krve nejraději by se vybíjel v pěstních zápasech a siláckých výkonech hrdinské povahy. A 

dívka téhož věku? – Způsobná a uhlazená jako holubička s vidinami tanečních hodin, 

krásných šatů, „růžových jako nebe“, fintilka a parádnice, která chce býti hezká a ještě 

hezčí, která se chce líbit, a třebas jen sama sobě.“214 

Změnu přinesla normalizace, kde velké množství ilegálních nebo poloilegálních 

oddílů koedukovaných. 215  Po třetí obnově se názorově střetli právě skauti s dobrou 

zkušeností s koedukovaným oddílem se staršími činovníky, kteří se věnovali skautingu po 

druhé obnově. Celá 90. léta pak provázely velké diskuze na toto téma. V dnešní době je 

                                                
213 ŠANTORA, R.: Koedukace kdysi a dnes, In: Skauting 11/2015 
214 BILIÁNOVÁ, P.: O dívčím skautingu, s. 9. 
215 Což není případ zkoumaného oddílu.  



 84 

velké množství skautských jednotek koedukovaných 216 , ale Junák je navenek stále 

organizací s oddělenou výchovou.217 

 Ve zkoumaném středisku existoval dívčí oddíl před válkou, po první i po druhé 

obnově. Po celou dobu spolu dívčí a chlapecký oddíl spolupracovali, ale programy se 

nepropojovaly. Tábory byly vždy také oddělené a to buď místem, a nebo termínem. 

S nástupem normalizace se dívčí oddíl rozpustil. Následně se obnovil v roce 1991 a od té 

doby v činnosti pokračuje bez přestávky.  

V 90. letech začalo být téma koedukace šířeji diskutované a mnoho středisek začalo 

zavádět smíšené oddíly. Souvisí to i s hodně společensky diskutovaným tématem 

inkluze.218 V první polovině 90. let probíhalo několik táborů, na kterých měl dívčí a 

chlapecký oddíl sdílenou kuchyň a část tábora tedy trávily oddíly dohromady.  

V polovině 90. let se zase tábory oddělily úplně a slučovat se začaly až s nástupem 

silné roverské generace po roce 2000. To, zda mají být tábory oddělené nebo společné bylo 

také jedním z důvodu sporu mezi vedením střediska a rovery. Jak vyplývá z roverského 

věku a i z toho, že roverský oddíl je často pohlavně koedukovaný, tak i ve zkoumaném 

středisku se v momentě, kdy byl roverský oddíl ve vrcholné formě, začala hodně 

prosazovat koedukace.  

Pro vedoucí, kteří vyrostli v čistě chlapeckém oddíle, bylo promíchávání programu 

chlapeckého a dívčího oddílu často nepřijatelné. 18. oddíl za normalizace tábořil nedaleko 

dívčího oddílu Statečná srdce, se kterými se navštěvovali a několikrát za tábor pořádali 

společné večery. Narátoři ze třetí generace zase vypráví o přátelstvích mezi skauty z oddílu 

a skautkami z vodní Dvojky, odkud přišly do střediska i Alena Mužíková a Tereza 

Paličková. Vychází z biologické danosti člověka, že v roverském věku vyhledává více 

smíšené skupiny než jen kamarády stejného pohlaví. Po té, co se v 90. letech ve středisku 

obnovil dívčí oddíl, tak muselo vedení dlouho hledat způsob, jak tendence ke koedukaci 

vyřešit a nastavit vzájemné provázání mezi jednotlivými oddíly.  

Od roku 1991 tedy středisko prošlo koedukací na táborech skoro ve všech formách. 

Od naprosto oddělených táborů, přes tábory spojené společnou jídelnou nebo společnými 

hrami až ke zcela koedukovaným táborům. Posledních pár let probíhají tábory ve stejný 

čas a na stejné louce, ale program i prostor tábora je většinou oddělený.  
                                                

216  Koedukace může probíhat na různých úrovních. Středisko je z principu koedukované, pak může 
následovat koedukace v oddílu, nebo až na úrovni družin. Poměrně častým modelem je oddělený program 
během školního roku a koedukovaný tábor.  
217 ŠANTORA, R.: Koedukace kdysi a dnes, In: Skauting 11/2015 
218 Díky působení Tomáše „Picmause“ Moravce, který je sociálním terapeutem, se v 90. letech nabírali do 
střediska i děti s mentálním postižením. 
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Toto propojování oddílů do střediska logicky souvisí i s koedukací věkovou. 

Skautský výchovný program byl nastaven do tří věkových kategorií, jak bylo popsáno 

výše. Po roce 2000 v rámci velkým změn ve výchovném programu se vytvořila nová 

věková kategorie předškoláků (5–7 let), která umožnila větší nárůst dětí ve skautu. Ke 

každé věkové kategorii přísluší jiný program a to po formální i hodnotové stránce. Na 

tábor však většinou jezdí všechny věkové kategorie dohromady. Program je většinou 

oddělený, ale jisté věkové koedukaci se vyhnout nedá a má to jistě i své klady. Starší 

skauti mohou být pro vlčata pozitivním vzorem a mohou je mnohé naučit. Peggy, 

narátorka z druhé generace, vzpomíná na negativa, která s tím byla v 90. letech spojena. 

Věc, která se mi tam úplně nelíbila, byla, že se míchali věkově ty děti. My jsme byli 

zvyklí, že každý ten věk měl svůj program, protože třeba ty malý děti se zajímají o 

něco jiného než ty velký. A potom na ty první tábory jezdili takový přerostlý kluci 

jako roveři a ty se tam strašně nudili a strašně všechno shazovali.. Já nejsem asi moc 

vůdčí typ, tak jsem tomu neuměla zabránit, že tam byli takový moc kritický postoje 

k tomu táboru. Já jsem měla pocit, že to těm dětem kazí.219 

Podobná situace byla dalším důvodem konfliktu ve středisku okolo roku 2000. Silná 

roverská generace projevovala poměrně malý zájem o vedení oddílů a vytvářeli si program 

především pro sebe. Na vedoucí táborů pak působila situace tak, že roveři si na táboře žili 

nějakým svým paralelním programem a tím narušovali fungování celého tábora. Podobný 

stav řešila na přelomu 70. a 80. let i družina Klokanů, která na Broňovi tábory jezdila, ale 

na týden z toho odjížděla na vlastní výpravy do hor. Roveři o dvacet let později chtěli na 

táboře zůstat, jelikož se cítili součástí střediska a nechtěli být vyčleňováni ze společného 

tábora. Situace vyvrcholila tím, že se na jeden rok oddělil tábor vlčat od tábora ostatních.  

Když vedla oddíly tato roverská skupina zastoupená tehdy Jakubem „Pišťuchem“ 

Štogrem a Barborou „Qáče“ Dörflovou, tak byl program vytvářen především s důrazem na 

to, aby bavil rovery, a vedení dětí se stalo druhořadým. V tuto dobu se také pořádaly 

tábory věkově i pohlavně koedukované.  

A tam se myslím ukázalo, že je velká pravda, proč se rozděluje ten skautskej systém 

na vlčata, skauty a rovery a odděluje je. Když ty roveři realizovali programy pro ně, 

tak to fungovalo. Ale když jsi nahnala bandu patnácti lidí, která ráda vymýšlí hry, 

                                                
219 Rozhovor s Darinou „Peggy“ Vystrčilovou vedla Vendula Nováková dne 22. prosince 2015.  
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minimálně z 50% hlavně pro sebe, tak to dopadne tak, jak to dopadne. Ty hry jsou 

velký, monumentální, jestli mají nějaký výchovný přesah?  Skoro si nemyslím.220 

4.4.4. Ideální vedoucí 

V podstatě každý z narátorů se nějakým způsobem vymezoval vůči vedení, ve 

kterém vyrůstal, případně vůči způsobu vedení mladší generace. Pochopitelně žádný 

vedoucí nebude nikdy ideální pro všechny. Ukazuje se, že vedení oddílu stojí na dvou 

vzájemně se propojujících faktorech – na autoritě a motivaci. Z rozhovorů vyplývá, že 

veškeré výhrady vůči vedoucímu byly vždy buď takové, že byl příliš přísný, anebo naopak 

příliš benevolentní. Zároveň nejčastějším důvodem, proč narátoři přestali vést 

bylo, že měli nedostatek autority, a tím pádem ztráceli motivaci. 

Skauting je založen na dobrovolnické práci. Za práci v oddíle ani ve středisku není 

nikdo placen. Motivace vedoucích může být tedy pouze v tom, že je vedení baví nebo 

v něm vidí smysl. Častým motivem k vedení, který uvádí spíš starší generace, byl i nějaký 

pocit zodpovědnosti za oddíl. Kristina „Sova“ Krausová říká, že to cítila dokonce jako 

svou povinnost vést po roce 1968 oddíl.  

Mnohokrát v nahrávkách zaznívá, že dobrého vedoucího dělá především to, kolik 

času je ochoten tomu věnovat. Ivo Tomáš zdůrazňuje, že jejich vedoucí před válkou byli 

ideální i z toho důvodu, že vedení nebyl jen jejich koníček.  

Tak to byli jaksi vedoucí, takový jak si představujeme, že pravý skautský vedoucí mají 

být. Ideově zaměřený byli, věnovali se tomu a nebyl to jen jejich koníček. Zkrátka 

ideální vedoucí.221 

Ideální vedoucí by tedy měl vedení věnovat dostatek času a měl by být připraven, 

že po dobu vedení bude oddíl jeho hlavní činností. Problém nastává, pokud si člověk na 

vedení oddílu vyhradí moc velkou část svého osobního času. To se stalo pravděpodobně 

Broňovi Malému, který oddíl vedl nepřetržitě třináct let. Broňa měl zároveň rodinu a 

vzhledem k tomu, že jeho manželka skautům neřekla ani o jeho smrti a odmítala s nimi 

jakýkoliv kontakt, tak byl pro Broňu dost možná oddíl prioritou i před vlastní rodinou.  

Takový extrém, kdy skautská činnost člověku zabere veškerý jeho čas, se často 

objevuje i v dnešní době, kdy se rozvíjí skautské aktivity i mimo oddíl. Velké množství 

                                                
220 Rozhovor s Markem „Plavčíkem“ Baxou vedla Vendula Nováková dne 15. března 2016. 
221 Rozhovor s Janem „Ivem“ Tomášem vedla Vendula Nováková dne 8. února 2016.  
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zajímavých kurzů, které nejen připravují na vedení, ale i podporují všestranný rozvoj 

člověka, nabízí vyžití, které se vlastně točí čistě kolem skautingu.  

Pak máš takový ty hyperskauty, který dělají všechno, vedou oddíl, vedou středisko, 

dělají kurz, a tihle lidi nestíhají vůbec nic. První co na to doplatí, bývá jejich osobní 

život, pak pracovní život a pak všechny ty věci, co slíbili. On dost ten Junák, dost 

oddílů, i ten náš oddíl to dělá, vymačká ty lidi jak pomeranč a zahodí.222 

Další faktor, který by měl dobrý vedoucí mít, je autorita. Tu je velmi často náročné 

si budovat v kolektivu lidí, kteří jsou jen o pár let mladší než samotný vedoucí. Někdy se 

k vedení skautského oddílu dostávají roveři těsně poté, co sami skautský oddíl opustili. Jak 

vypráví jeden z narátorů ze čtvrté generace, mohou zde jistou roli hrát i negativní emoce 

kamarádů, kteří ještě nebyli přijati do roverského oddílu a kteří svého vrstevníka jako 

vůdce nepřijmou.  

Problém byl v tom, že to bylo asi rok po tom, co my jsme z těch skautů odešli a měli 

jsme najednou vést skauty, takže mě nějak jako bavilo se zamýšlet nad těmi programy 

a nějak to připravovat, ale vlastně nefungovalo to v tom, že prostě máš něco říkat těm 

klukům, který jsou třeba o rok nebo o půl mladší. Takže prostě jsme neměli ten první 

rok, tak mi přišlo, že jsme měli autorita nula. A já jsem se na tomhle úplně vyšťavil a 

vyhořel na tom, že jsem měl pocit, že mě ty kluci neberou, a že to nemá smysl.223 

  

4.5. Program 
Ve stanovách Junáka je definována specifická skautská výchovná metoda, která 

přímo navazuje na R. Baden-Powella a A. B. Svojsíka. Základním principem skautské 

výchovy zůstává po celou dobu hra, která má mít ale i nějaký další přesah mimo zábavu. 

Zásadně se při tom liší program na schůzkách a výpravách během roku od programu na 

táboře, který zaujímá ve skautingu zcela zvláštní místo. 

V této kapitole se zaměřím nejprve stručně na vývoj programu v oddíle/středisku 

obecně224 a následně na proměnu táborů. Speciální podkapitola bude věnována dívčímu 

                                                
222 Rozhovor s Marií „Wannah“ Novotnou vedla Vendula Nováková dne 2. dubna 2016.  
223 Rozhovor s Janem „Kačerem“ Havelkou vedla Vendula Nováková dne 11. dubna 2016. 
224 S rozhovorů s narátory vyplynulo poměrně málo o tom, jak se proměňoval program na schůzkách a 
výpravách. Většino narátoři říkali, že si to takto podrobně nepamatují. V jejich vzpomínkách hrály 
jednoznačný prim tábory. V této práci se tedy k proměnám programu mimo tábory budu věnovat jen na 
základě toho, co se dá z výzkumu zjistit, ale je pravděpodobné, že se program měnil i jiným způsobem.  
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oddílu po třetí obnově, který byl v této práci zatím trochu opomenut z toho důvodu, že jen 

u kontinuálního chlapeckého oddílu se dá smysluplně sledovat nějaký vývoj. V poslední 

části této kapitoly se zaměřím na proměny přístupu ke skautskému kroji. Kroj sice není 

součástí programu, ale ztotožňování s ním souvisí i s vývojem výchovného programu. 

4.5.1. Odklon od programu A. B. Svojsíka 
Skautský program si klade za cíl skautův seberozvoj. K tomu jsou již od Baden-

Powella určeny takzvané skautské stezky. Svojsík převzal v Základech junáctví britské 

stezky, jen Baden-Powellův důraz na výchovu k občanství nahradil v době Rakouska-

Uherska větším důrazem na táboření a přírodu.225 Skautské stezky se rozdělují podle 

stupňů zdatnosti a předkládají konkrétní cíle, kterých má skaut dosáhnout v oblasti 

znalostí, dovedností a skautské praxe. Stezky se v průběhu dějin různě proměňovaly. 

Především po třetí obnově se však začaly jevit jako značně zastaralé, a tak v rámci velké 

proměny skautského výchovného programu vyšly v roce 2008 stezky nové. Oproti 

minulosti neplní dnes jednotlivé stupně stezek úlohu zkoušek, ale často zůstává pouze na 

osobní zodpovědnosti skauta, jak cíle ve stezkách plní.226 

Nejvýznamnější proměnou skautského programu je jednoznačný odklon od 

tradičního programu navazujícího především na program Antonína Benjamína Svojsíka. 

Peggy například vzpomíná na ještě „tradiční“ tábory prožité po druhé obnově následujícím 

způsobem. 

Dělaly se takové hry jako na způsob Svojsíkova závodu, poznávání přírody a tak. 

Chodilo se na nákupy. To bylo docela daleko, tak každý den nějaká družina s 

vozejčkem jela pro mléko a pro nějaký pečivo. Nebo se šest kilometrů jezdilo pro 

maso taky s vozejčkem. Potom byl nějaký celodenní výlet na Krakovec, takže 

rozhodně nebyly nějaký složitý hry vůbec a přesto se nám ten tábor strašně líbil, 

protože hra byl vlastně ten tábor sám.227 

S trochou ironie vzpomínají na tyto staré tábory další skauti druhé generace, kteří 

v 80. letech sesadili svého vedoucího a začali oddíl vést sami. Několikrát v rozhovorech 

zaznělo, že v podstatě půlku tábora se tábor stavěl a druhou půlku se zase boural. To je 

samozřejmě třeba brát s nadsázkou, ale poukazuje to na to, jak na ně tábor působil. Jeden 

z narátorů zmínil, jak při čtení knih Jaroslava Foglara toužili po stejném programu. 

                                                
225ŠANTORA, R. (Ed.) – NOSEK, V. – JANOV, S. – DOSTÁL, V.: Skautské století, str. 152. 
226ŠANTORA, R. (Ed.) – NOSEK, V. – JANOV, S. – DOSTÁL, V.: Skautské století, str. 153. 
227 Rozhovor s Darinou „Peggy“ Vystrčilovou vedla Vendula Nováková dne 22. prosince 2015. 



 89 

Nám ty foglarovky připadaly takový, že to bylo jinak, než jsme to dělali s tím Broňou. 

S ním to byly ty kontroly kápezetek a pořádku ve stanu a tam to byly ty hry o tom 

Alvarézovi. A to jsme říkali: „No, to je paráda! To se někdo má teda!“.228 

Ve zkoumaném středisku se program podle A. B. Svojsíka držel až do normalizace 

především v oddíle Ladislava „Norka“ Fialy. V propozicích závodu Skryjský trojlístek, 

který Norek vytvářel na konci 60. let, je závod dělen na následující disciplíny: příroda, 

tělesná zdatnost, výtvarná soutěž, skautská praxe-zručnost, první pomoc, uzlování, stavba 

stanu, rozdělávání ohně a Setonova a Kimova hra. 229 

Ladislav „Norek“ Fiala podle svých slov se skauty ze svého oddílu důsledně 

provozoval skauting podle A. B. Svojsíka. Program s následujícími disciplínami se snažil 

nabízet družině Klokanů, ale ti ho prý odmítli a věnovali se skautingu podle Jaroslava 

Foglara. Tím Norek myslí jednoznačně, že se jejich program zaměřil více na hry. Pokud se 

dá však u oddílu, který od roku 1982 vedla družina Klokanů, vypozorovat navázání na 

nějakou tradici, tak je to jednoznačně spíš tradice E. T. Setona.230  

Deset let po té, již po třetí obnově, kdy se k vedení ve středisku dostávají přibližně 

o deset let mladší skauti než Klokani, se program opět proměňuje. Jak bylo popsáno výše, 

tak tato generace měla k Broňově vedení značně smířlivější postoj. Ač obecně to byla 

generace, která jednoznačně byla pro vstup do Junáka, tak z hlediska programu je zde vidět 

jistá potřeba navázat na vlastní oddílovou tradici oproti tradici Junáka. 

Dělali jsme spolu, nepřijmuli jsme skautský stezky, dělali jsme svoje vlastní, 

přepracovali jsme Broňovy stezky, udělali jsme si vlastní grafiku. Takže nějaká 

kontinuita s tím Broňou tam vždycky byla.231 

 U příslušníků čtvrté zkoumané generace se objevuje vymezování vůči tomuto 

přístupu uzavřeného oddílu. Tato generace už začala více vyjíždět na roverské kurzy a 

spolupracovat s lidmi z jiných středisek. Zároveň se u nich objevuje větší zájem o to, co se 

odehrává v Junáku obecně. 

Myslím si, že tam byla doba šesti nebo osmi let, kterou tak já můžu vnímat, možná 

byla delší, kdy vlastně tam byl nulový potenciál v jakýmkoliv tomhle směru 

(nepracovat se skauty mimo středisko pozn. ed.). Tendence jako: Pojďme řešit s dětma 

                                                
228 Rozhovor s Petrem „Petem“ Blažkou vedla Vendula Nováková dne 7. prosince 2015. 
229 Propozice závodu „Skryjský trojlístek“ pro světlušky 18. roje Praha – z archivu Ladislava „Norka“ Fialy 
230 Jak bylo popsáno v kapitole Ideály skautingu.  
231 Rozhovor s Tomášem „Picmausem“ Moravcem vedla Vendula Nováková dne 15. února 2016.  
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věci z pohledu osobního rozvoje, ale neříkejme tomu slib. Já si vymyslím vlastní 

stezky, já si všechno vymyslím sám, protože to vím lépe. Prostě nevyužívali ty věci, 

ale proč?232 

Tento vývoj je zcela logický vzhledem k tomu, že člověk má vrozenou tendenci 

jednat na základě své prvotní zkušenosti. Jak píše Karl Mannheim, tak každá generace 

bojuje v sobě i v okolním světě s jiným nepřítelem.233 Pro příslušníky první generace bylo 

zcela logické následovat program stanovený zakladatelem skautingu, protože Svojsík 

program sestavoval jen přibližně dvacet let před jejich vstupem do Junáka. Stejně logické 

pro ně bylo navázat na svou zkušenost z dětství a stejný program připravovat skautům po 

roce 1968.  

Skauti z druhé generace, kteří dospívali za normalizace, museli program 

přizpůsobit ilegalitě skautingu a zároveň si ho mohli svobodně dotvářet vlastními okruhy 

zájmu. Příslušníci třetí zkoumané generace, kteří do oddílu vstupovali až za normalizace, 

neměli zase přirozeně silné vazby na tradiční skautský program a po obnovení Junáka 

neviděli důvod, proč by měli přizpůsobovat tradici, ve které vyrůstali, nějakému 

společnému skautskému rámci.  

Skauti z poslední zkoumané generace vstoupili všichni do střediska až po třetí 

obnově. Nedotkl se jich život v komunistickém Československu, a mají tedy na mnohé 

věci jiný pohled než předcházející generace. Nevědí tedy ani, proti jaké uniformitě a 

omezování svobody se staví starší členové jejich střediska.  

Ve zkoumaném středisku, a toto platí pro skauting obecně, se oproti tradičnímu 

skautskému programu stále více v programu prosazují propracovanější hry. Nejlépe je tato 

proměna vidět na táborech, kde se v případě Osmnáctky od roku 1982 jednoznačně 

prosadily celotáborové hry.  

4.5.2. Fenomén celotáborových her 
 Ač ve zkoumaném středisku se celotáborové hry234 prosadily až začátkem 80. let, 

tak jejich základ položil již Jaroslav Foglar v roce 1942 celotáborovou hrou Po stopách 

Alvaréze. Tato hra a s ní i fascinace symbolickým rámcem rozděleným do etap na celý 

                                                
232 Rozhovor s Františkem „Sinuhetem“ Hánou vedla Vendula Nováková dne 11. dubna 2016. 
233 MANHEIM, K.: Problém generací, str. 26. 
234 Celotáborová hra je rozdělena na jednotlivé denní etapy, které plní účastníci tábora. Tábor je celý 
provázán jedním tématem. 
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tábor se rozšířila především díky Foglarově knize Devadesátka pokračuje, kde byla tato 

hra zaznamenána.235  

Do 18. střediska Kruh přišly celotáborové hry po té, co převzala vedení oddílu 

družina Klokanů. Éra celotáborových her trvá ve středisku dodnes. Tyto hry měly vždy 

nějaký symbolický rámec, tj. příběh, který provázel celým táborem. Přirozenou tendencí 

celotáborové hry je co nejvíce vtáhnout účastníky hry do děje. O to se snažili Klokani i 

vedení, které přišlo po nich.  

Pro nás tohle byla velká věc a pak taky přirozená touha být součástí společenství. My 

jsme těma hrama vytvářeli neuvěřitelnou virtuální realitu, oni dokázali udělat tu 

Zlatou horečku. My jsme nevěděli, která bije. My jsme dokázali udělat tu hru po Praze 

třeba o těch estébácích, kdy ti roveři opravdu nevěděli, která bije. Půda u Marka na 

Bílé hoře, ten jeden telefon, fotka Stalina, skákání z oken. To co se teď dělá v tom 

technickým světě, to jsme dokázali s těma věcma, na který si šáhneš, který vidíš. Byla 

to prostě hra.236 

V návaznosti na program družiny Klokanů se celotáborové hry stále rozvíjely a více 

propracovávaly. Vrchol nastal v momentě, kdy do roverského věku dorostla první 

porevoluční generace vlčat. Ta vytvořila silný roverský kmen a promýšlení celotáborové 

hry věnovali mnoho energie a času. V tu dobu v oddíle vykrystalizovaly dvě silně 

vyprofilované skupiny. Jedni se stylizovali do amerických indiánů a druzí žili 

středověkem. Tato dvě témata se také střídala jako symbolické rámce celotáborové hry.  

 Názory narátorů na toto období výrazných her se dělí v podstatě přesně na dva 

generační tábory. Spor, který v tomto období ve středisku probíhal, byl již popsán 

v kapitole věnující se dějinám střediska a není třeba se k němu vracet. Z hlediska programu 

se změnilo to, že hra začala stěžejním způsobem určovat průběh tábora. Veškerý skautský 

program, který na tábory patří, byl eliminován na naprosté minimum, aby ničím 

nenarušoval prožitek hry.  

Myslím, že to furt byla v nějakým smyslu zlatá éra, zvlášť roveringu v Osmnáctce. 

Akorát se podle mne začalo vytrácet takový to, co se bere pod skautskýma 

dovednostmi, tzn. nějaký uzlování, morseovka a tak, přesně v tuhle dobu se tohle 

přestalo řešit... Ten tábor se minimalizoval na úplně nezbytnou vopruzovou věc, 

                                                
235 ŠANTORA, Roma (ed.): Skautský oddíl 1913-2013, s. 54 
236 Rozhovor s Tomášem „Picmausem“ Moravcem vedla Vendula Nováková dne 15. února 2016. 
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postavit tábor a pak jsi mohla dělat tu táborovou hru. To byl ten tábor v tuhle dobu. A 

to si myslím, že je špatně teď zpětně, že jsme úplně vypustili tyhle věci.237 

To, co vadilo starší generaci, byla především atmosféra táborových her. Zatímco 

dřív se táborové hry připravovaly s nějakou představou, jak by měla hra děti rozvíjet, ať už 

v dovednostech nebo morálně, tak nyní hlavním cílem bylo vtáhnout účastníky hry do děje. 

Co by v nich měla hra vyvolat se řešit přestalo. Některé tábory pak, podle narátorů 

předchozích generací, byly vysloveně programově zcestné. Roveři se chovali nadřazeným 

způsobem, hry byly hodně elitářsky postavené a k dětem se chovali přehnaně drsně.  

Účastníci těchto táborů, tedy příslušníci poslední zkoumané generace, argumentují 

tím, že takto nevhodně mohl táborový program působit na návštěvníky, kteří nebyli 

součástí hry. Oni prý žádné nepřiměřené elitářství nepociťovali, i když všichni přiznávají, 

že tábory byly hodně drsné.  

Myslím si, že to byl prostě role playing. Sice vyšší dívčí, ale pořád jenom role playing. 

Nemyslím si, že by se ty vedoucí zaměřovali na někoho cíleně, že by byli na někoho 

zlí, jakože: „Toho nemám rád, tomu to dám sežrat.“, což si jako dovedu představit, že 

z venku mohlo někomu přijít. Ve stylu: „Oni tam mlátí děti kanadou a samozřejmě 

mlátí ty, co nemají rádi.“ Ale myslím si, že mlátili všechny stejně, ale v rámci 

programu.238 

Vývoj táborových her směřuje od her na jedno odpoledne ke komplexně 

propracovaným symbolickým rámcům. Po třetí obnově si hry kladou za cíl v podstatě 

dostat účastníky do virtuální reality. Tato virtuální realita často nemá jinou ambici než být 

působivá a rozhodně nemá ambici naplňovat skautský program.  

Tomáš „Špalek“ Řehák 239  důvod tohoto fenoménu, který se projevuje ve 

zkoumaném středisku, vidí mimo jiné v generaci dětí, která vyrůstala na počítačových 

hrách a je fascinována naprosto jiným světem, do kterého se během hry ponoří. To samé 

pak přenášejí i na tábory. Příroda se pak stává skutečně jen „překážítkem“ ve hře 

(například znesnadňuje hledání pokladu v lese apod.) a odpadá schopnost a především 

časový prostor na táboře přírodu vnímat. Podle Špalka by se pak program na táborech měl 

vrátit ke svým kořenům a nechat skauty prožívat věci opravdové, nikoliv jen virtuální.240 

                                                
237 Rozhovor s Markem „Plavčíkem“ Baxou vedla Vendula Nováková dne 15. března 2015. 
238 Rozhovor s Františkem „Sinuhetem“ Hánou vedla Vendula Nováková dne 11. dubna 2016.  
239 Tomáš Řehák je zakladatelem Lesní školy Gemini a mimo jiné ředitelem Městské knihovny v Praze.  
240 Přednáška Zamyšlení o hravosti Tomáše „Špalka“ Řeháka proběhla na skautském přednáškovém večeru 
Perplex.  
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Tendence ve skautském táborovém programu, které popisoval Tomáš „Špalek“ 

Řehák, naprosto potvrzuje i tento výzkum. Zároveň z jeho přednášky lze usuzovat, že se 

jedná o trend, který je společný i mnoha jiným střediskům a oddílům. V poslední době se 

snaží i vedení Junáka zasahovat do programů jednotlivých středisek a nabízet vedoucím 

programy, které mohou obsáhnout i hodnotovou stránku Junáka.  

4.5.3. Vývoj programu v dívčím oddíle 
Po roce 2000 se začal hodně propojovat program dívčího a chlapeckého oddílu. Do 

té doby však probíhal vývoj v dívčím oddíle trochu odlišně. Po roce 1991 oddíl 

obnovovala Darina „Peggy“ Vystrčilová, která ho vedla ve stejném stylu, v jakém 

vyrůstala ona. Očekávala, že pro světlušky bude stejným dobrodružstvím život v přírodě, 

jako byl pro ně. Po prvním táboře provedla mezi světluškami anketu, jak se jim líbil jejich 

první tábor a děvčata jí vyčetla, že bylo na táboře málo her, a že se dělalo moc nudných 

věcí.  

S nástupem Aleny Mužíkové a Terezy Paličkové se do dívčího oddílu dostaly 

propracované celotáborové hry, ve kterých se vedoucí velkou měrou inspirovaly svým 

dětstvím v oddíle u Heleny Illnerové. Alena s Terezou zavedly také průběžné bodování 

družin a pravidla, podle kterých se mohlo na tábor jet pouze s dostatečnou účastí na 

výpravách během roku. Dívčí oddíl se potýkal s obecnou tendencí ve skautingu, a tou byla 

nepravidelná docházka na výpravy. Peggy vzpomíná, že na jednu výpravu jí dorazila 

jediná skautka.  

Alena Mužíková a Tereza Paličková zavedly do oddílu více herní program, ale 

témata her byla stále poměrně tradiční.  

Na táboře jsme se snažily dělat celotáborový hry, jak jsme byly zvyklý, že to mělo 

vždycky nejlíp někoho zachraňovat vždycky. To byl jako takový podtext.241 

Po roce 1996 začaly dívčí oddíl vést Barbora „Qáče“ Dörflová a Klára „Kamzík“ 

Prajzlerová. Postupně se program začal hodně propojovat s chlapeckým oddílem a 

nastoupila éra výrazných symbolických rámců. Okolo roku 2005 se pak k vedení dostala 

další narátorka Marie „Wannah“ Novotná. V tu dobu se již v tématu hry nestřídaly indiáni 

a gotika, ale přicházely i jiné motivy. 

                                                
241 Rozhovor s Alenou Mužíkovou vedla Vendula Nováková dne 5. února 2016.  
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Já jsem ty hry brala velmi vážně, hodně jsem se v nich realizovala a zastávala jsem 

názor, že všechno, co si děti prožijí, tak to je dobrý. Měla jsem pocit, že mají poznat to 

reálný zlo, jak reálně vypadá a takový různý koncepty jsem měla a podle toho jsem to 

jakoby stavěla. Taky v té době jsem byla uhranutá gulagama a Sovětským svazem a 

do toho Harry Potter a dalo se z toho vybírat.242 

U dívčího oddílu byl pak vývoj táborů obdobný jako u chlapeckého oddílu a to i 

z toho důvodu, že nějakou dobu probíhaly tábory společně. Hry převzaly primární roli a 

provozní stránka tábora se zjednodušila, aby se ušetřil čas. Klára „Kamzík“ Prajzlerová, 

která vyrůstala pod vedením Aleny a Terezy, srovnává tehdejší tábory s tábory dnes.  

Vařilo se na roštu a tam se protopí dřeva úplně příšerně, než se uvaří jeden hrnec 

vody. Během vaření na roštu, když třeba ještě foukal vítr nebo pršelo, tak se to dříví 

musela dělat v podstatě pořád. A teď jsem koukala, že tam mají normálně kamna 

postavený, který mají tu výhřevnu úplně jinou. Taky tam mají teď ty cisterny s vodou, 

to my jsme taky neměly, ještě si pamatuju, že se chodilo tam do takový studánky 

v Chyškách.243 

 Z tohoto popisu je zjevné, že v 90. letech se na dívčích táborech stále hodně času 

z programu muselo věnovat obstarávání provozu tábora. Dnes se již tábory proměnily 

v tom smyslu, že se zde využívá větší množství technologií, které usnadňují každodenní 

provozní potřeby, a více času se může věnovat hernímu programu. Jedná se o zásadní 

posun od tendence táboření v přírodě, kdy jak vzpomíná Peggy „hrou byl tábor sám“ 

k snaze eliminovat zajišťování tábora na minimum. Jak bylo popsáno v kapitole o ideálech 

skautingu, tak příroda se do jisté míry stala jen prostředím, kde se buduje tábor a není už 

tím hlavním, proč se tábor pořádá.  

4.5.4. Kroje 
Skauting má velmi složitou a pečlivě promyšlenou soustavu tradičních 

manifestačních předmětů, jako jsou odznaky, nášivky, skautské známky atd. Kromě 

předmětů mají skauti typické znaky v komunikaci, jako je pozdrav třemi vztyčenými prsty, 

podávání levé ruky místo pravé, vzájemné tykání a oslovování „bratře“ a „sestro“ anebo 

symboly, kterým je především skautská lilie. Výzkum nebyl zaměřen na zkoumání proměn 

těchto znaků skautingu a na základě rozhovorů se je tedy nebudu pokoušet analyzovat. 

                                                
242 Rozhovor s Marií „Wannah“ Novotnou vedla Vendula Nováková dne 2. dubna 2016.  
243 Rozhovor s Klárou „Kamzíkem“ Prajzlerovou vedla Vendula Nováková dne 15. února 2016. 
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Jediné, na co byli narátoři tázáni, byl jejich vztah k nošení skautského kroje, který je 

nejviditelnějším znakem každého skauta. Pokusím se tedy stručně nastínit, jak se 

proměňovalo ztotožňování skautů s kroji.  

 Ve skautingu před válkou byly kroje vnímány jako základní znak každého skauta. 

Častou vzpomínkou skautů z předválečné doby je, jak bylo náročné si kroj obstarat. 

Většinou je šil někdo z rodiny a kroj byl potom největším bohatstvím každého skauta.  

Pro skauty, kteří vyrůstali v oddíle Broni Malého, byly kroje vždy symbolem 

Broňova vojenského vedení. Odpor ke krojům se u nich ještě zvýšil po absolvování 

povinné vojenské služby, kdy jim kroj navíc připomínal vojenské uniformy. Když převzali 

vedení oni, tak kroje sice nezrušili, ale rozhodně na nich nestavěli svůj skauting a ani to 

nevštěpovali klukům v oddíle.  

Narátoři ze třetí generace pak toto kritizovali a snažili se zavést větší režim, protože 

slovy jednoho z narátorů „forma má lepší nástroje a prostředky se prosadit než neforma“. 

V tomto směru jsem ta stará generace, která je za nebarevný šátky a za to, že košile 

mají být v kalhotách. To mi přijde úplně srozumitelný. Ale u těch Klokanů to byl 

právě odklon od toho, a někdy úplně absolutní odklon, jako že nechceme mít nic.244 

I přes to, že třetí generace zavedla větší důraz na správné nošení kroje, tak i přes to 

zůstal přístup ke krojům ve srovnání s jinými středisky poměrně vlažný. 

V době, kdy já jsem vedl ty vlčata, tak nenosili skautský košile. Já jsem pro ně opatřil 

bílý trička. Ty trička jsem obarvil a jakože ty trička jsou vlastně ten znak, ten kroj. 

Protože tam byl i ten argument, že ty děti hrozně rychle rostou, a když si teď tu košili 

koupí, tak za rok za dva už jim bude malá. A proč si mají kupovat pitomou košili, 

když spíš potřebujou pořádný batoh, pořádný spacák a tohle to všechno. Měl jsem na 

to asi hodně pragmatický pohled. Ne jako: Přece tím krojem vyjadřujeme příslušnost 

k nějaký organizaci, protože tenhle ten pocit v tom tehdy nebyl u mě.245 

U čtvrté generace jsou přístupy ke krojům poměrně různorodé. Velmi často 

zaznívalo, že na táborových ranních nástupech je oblékání kroje zbytečnou komplikací a že 

stejně nikdo nechodí na nástupy správně upravený, což zamezuje vytvoření slavnostní 

atmosféry. V období okolo roku 2000, kdy tábory vedla silná skupina roverů se i na 

nástupy začalo často chodit v herních kostýmech a nošení krojů se značně omezilo.  

                                                
244 Rozhovor s Davidem Černým vedla Vendula Nováková dne 25. února 2016. 
245 Rozhovor s Jakubem „Boromirem“ Hynkem vedla Vendula Nováková dne 15. února 2016. 
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Pro některé příslušníky nejmladší zkoumané generace je však kroj jednotícím 

prvkem všech skautů. Nosí ho s jistou hrdostí na skauting i specifika svého osobního 

„skautství“246, které je z podoby kroje a různých nášivek a odznaků na něm zjevné. Pro 

jiné je však kroj v dnešní době jednoznačným přežitkem, který je lehce nahraditelný 

modernějšími formami identifikace se skautingem a vlastním střediskem.  

Já si myslím, že v dnešní podobě krojů je to přežitek. Možná kdyby se aktualizovaly, 

byly to nějaký hezký košile, který by zaujaly, nebo by to byly naše mikiny, který 

máme, tak bylo by to mnohem víc funkční... Přijde mi, že skoro silnější pouto pro děti 

je, když dá člověk na facebookovou stránku oddílu lajk nebo když sdílí nějaký fotky 

z výpravy nebo se nechá otagovat, aby to viděli jeho spolužáci, že ten dopad je 

násobně větší, než když lidi nutíš nosit ten kroj, přitom za mne, je to to samý.247 

 

4.6. Proměny podmínek skautingu 
Vzhledem k tomu, že má práce je zaměřena na proměny skautingu, je třeba 

vymezit, jakým způsobem se měnily podmínky, za nichž skauting fungoval.  

Kapitola je rozdělena do tří částí. První se věnuje proměnám civilizačního rázu, 

jako jsou proměny přírody, ale i lidí. Druhá část se věnuje proměnám politické situace a 

schopnosti skautů na to reagovat. Samotná politická situace a dějiny skautingu byly 

sepsány v teoretické části. Zde se budu soustředit více na zkoumané středisko a schopnost 

skautů na politickou situaci reagovat. V poslední části se pak zaměřím na to, jak narátoři 

hodnotí vývoj vztahu okolní společnosti ke skautingu.  

4.6.1. Civilizační proměny 
Za posledních sto let se naše civilizace proměnila jako za málokteré jiné období. 

Asi nejvýraznější změnou je rychlý rozvoj technologií. Z výzkumu vyplývá, že 

technologické proměny se skautingu dotknuly méně než by se dalo čekat. Narátoři 

přikládají větší důraz na změny přírody.   

To ještě nebyly přehrady, to ještě existovaly i ty vory. Máme ještě nějakou fotografii, 

když jsme se nechtěli stavět na oběd, tak jsme šoupli loď na vor, obědvali jsme 

normálně na voru, potom jsme se s lodí zase sešoupli z voru a pokračovali jsme 

                                                
246 Ve smyslu jak příslušnosti ke středisku (nášivka střediska, specifický střediskový šátek atd.), ale i 
dosažených kurzů, odborností a podobně. 
247 Rozhovor s Markem „Plavčíkem“ Baxou vedla Vendula Nováková dne 15. března 2016. 
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v jízdě. Takové vymoženosti se ještě tehdy daly dělat. Což je dneska nemyslitelný a 

vůbec… ta dnešní mládež by řekla, že to není možný. To ještě všechno bylo, když byl 

člověk mladej a nebyly přehrady.248 

Hodně narátorů zmiňuje, že před rokem 1989 bylo mnohem jednoduší nalézt 

vhodné tábořiště. S legálním skautingem se jednak značně zvýšil počet tábořících jednotek 

a zároveň se příroda značně urbanizovala. Na místech, kde se ještě dříve dalo poměrně na 

samotě tábořit, stojí dnes již satelitní města. Z toho vyplývá také to, že tábořiště jsou 

v dnešní době blíže civilizaci a není příliš snadné nalézt na území republiky osamělé místo 

v přírodě. Částečně i to může být důvodem, proč samotný život (či dokonce přežívání) 

v přírodě ustupuje a zážitkem z tábora je především hra.  

 Významnou civilizační proměnou, kterou sice narátoři příliš nezmiňovali, ale 

skauting do jisté míry ovlivnila také, je rozvoj internetu a mediální komunikace. Za prvé se 

Junák musel učit jistým PR strategiím, aby se přizpůsobil moderní době. Zároveň 

přeplněnost mediálního prostoru informacemi a zprávami často způsobuje zvýšený strach 

rodičů o děti, jak dosvědčuje i Marie „Wannah“ Novotná z poslední zkoumané generace. 

To bylo to období, kdy byly noviny plný toho, že tamhle úchylové na táboře a tamhle 

se dějí tyhle hrůzy dětem a máma mne nikam pustit nechtěla. Někteří mí kamarádi 

dokonce i takoví vzdálení příbuzní chodili do skauta, ale máma pořád že ne.249 

Několik narátorů ze starších generací při vzpomínání na osamělé vandry ve svém 

mládí přiznává, že se zpětně dost diví tomu, že je rodiče v útlém věku na takové výpravy 

pouštěli. Z čehož se dá usuzovat i to, že oni by dnes možná byli na své děti opatrnější nebo 

takovou tendenci vidí ve svém okolí. Částečně to může být způsobené právě pocitem 

nebezpečí, který vyvolávají média.  

4.6.2. Politická situace 

Skauting je ze své podstaty apolitický. Zároveň však svou snahou vychovat 

přemýšlivé a slušné jedince (dobré občany podle baden-powellovského vzoru) vytváří 

složku společnosti, která není laxní k politické situaci v zemi. Po celou svoji existenci se 

musel skauting a tedy i skauti ve zkoumaném středisku k politice nějakým způsobem 

vztahovat nebo se vůči ní vymezovat.  

                                                
248 Rozhovor s Janem Tomášem vedla Vendula Nováková dne 8. února 2016. 
249 Rozhovor s Marií „Wannah“ Novotnou vedla Vendula Nováková dne 2. dubna 2016. 
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To, jaký vztah měl skauting za A. B. Svojsíka k Rakousku-Uhersku, je popsáno 

v teoretické části. Za první republiky bylo skautské hnutí poměrně úzce spjato s politikou. 

Důležitou složkou skautingu bylo vlastenectví a mnoho skautských pamětníků 250 

vzpomíná, jak chodili na výlety na místa spjatá s českou historií nebo jejími osobnostmi a 

to především prezidenty T. G. Masarykem a Edvardem Benešem. Po jejich smrti pak byly 

jejich hroby místem častých skautských poutí.251 

Taky jsme navštěvovali v blízkém okolí určitá památná místa, jako například Kožlany, 

kde se narodil prezident Beneš, nebo Krakovec, ten je v ruinách, kam se uchýlil Jan 

Hus.252 

Po válce byl vlastenecký ráz skautingu ještě posílen a brzy opět utlumen 

komunistickým režimem a postupnou likvidací Junáka. V 50. letech nastupuje poměrně 

brutální útlak ze strany StB. Jednou z obětí tohoto útlaku byl i Pavel Křivský, který značně 

ovlivnil i několik členů Osmnáctky. Ve vězení, kde čelil i tvrdému mučení, podepsal Pavel 

Křivský spolupráci s StB. Po té, co byl Křivský v roce 1965 propuštěn, tak pravděpodobně 

donášel StB na své přátele v Kruhu. Fascinující na tom je, že tito Kružané, když jsou 

konfrontováni s tím, že na ně Křivský pravděpodobně donášel, tak ho v naprosté většině 

případů neodsuzují a omlouvají ho. Činí tak i jeden z narátorů Pavel Blažka, který byl 

součástí Kruhu Pavla Křivského. 

Rozhodně podepisovat spolupráci v době, kdy člověku dohromady nic nehrozí, tak by 

bylo jako asi strašný svinstvo, ale po výslechách, který tam on absolvoval, tak to je 

něco jiného.253 

Stejná, a v lecčems jistě obdivuhodná, tolerance se projevuje i ve slovech Felixe 

Kolmera, který po sametové revoluci zjistil, že někteří z jeho přátel v oddíle Dadů 

spolupracovali s tajnou bezpečností.  

To jsme nevěděli, to vím, až po roce 89. Když vyšly ty seznamy, tak se dostali k nám 

do ústavu a tam jsem našel jména. Ale to neznamená, že by dělali něco špatného. Ti 

naopak měli tu odvahu to krýt.254 

                                                
250 Vycházím z nahrávek v databázi Skautského století.  
251 V případě hrobu Edvarda Beneše, který zemřel těsně po komunistickém převratu, byly výlety k jeho 
hrobu výrazem odboje. 
252 Rozhovor s Felixem Kolmerem vedla Vendula Nováková dne 17. března 2016. 
253 Rozhovor s Pavlem Blažkou vedla Vendula Nováková dne 1. února 2016. 
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Felix spoluprací svých přátel odůvodňuje to, proč je v 50. letech StB 

neperzekuovala. Je přesvědčen, že s StB sice spolupracovali, ale že věděli přesně, co smí a 

co nesmí říct, čímž oddíl kryli před nežádoucí pozorností.  

 Narátoři druhé a třetí generace se nevyjadřovali žádným negativním způsobem o 

členech oddílu, kteří vstoupili do strany. To, co ale mnozí z nich zmiňovali, byla averze 

vůči pionýrům, tedy vůči příslušníkům podobných oddílů, jako byl ten jejich, jen politicky 

schválených.  

Já jsem to brala tak, že spolužáci mají teda pionýra, ten je nějakej divnej. A že my 

máme ten oddíl a že to je teda něco. Fakt jsme na to byly pyšný, že tam můžeme 

chodit.255 

Sametová revoluce je všemi narátory vnímána pozitivně a především narátoři z 

druhé generace o roce 1989 často mluví jako o nejlepším období svého života. V 90. letech 

navázal obnovený Junák na stav během pražského jara. Na rozdíl od té doby nastala 

politická situace, ke které se organizace přihlásila tak jako kdysi k masarykovskému 

odkazu. Skauting poměrně rychle přejal havlovský humanismus, který se slučoval 

s hodnotami, jež vyznával.256 

Na nějakou dobu (ve velké míře až dodnes) se tak politická situace v zemi 

skautingu příliš nedotýkala. Situace však nebyla všude tak bezproblémová jako u nás a 

skauti stáli před problémem toho, nakolik je slib „pomáhat bližnímu svému“ zavazuje 

k pomoci lidem, kteří to potřebují. 

Já jsem někdy v devadesátých letech slyšel takovou výtku: „Podívejte, co se děje 

v Jugoslávii. Dělejte něco pořádného. Vy si pořád jenom hrajete!“ Což já jsem v tom 

93/94 byl s tímhle konfrontovaný. Vůbec jsem nevěděl, jak na to mám zareagovat. To 

byl pro mne docela důležitý okamžik, že jsem trochu zapochyboval.257 

Jedna z narátorek vzpomíná, že během jugoslavských válek vzali na jeden z táborů 

pár uprchlických dětí, které utekli do České republiky. Cílem mělo být, aby děti přišly 

v cizí zemi na jiné myšlenky a seznámily se s vrstevníky. Podle narátorky však nebyl 

dobrý nápad poslat děti, které prošly válečnými hrůzami, na tábor, kde byly opět odloučeni 

od rodiny a v náročnějších podmínkách.  

                                                                                                                                              
254 Rozhovor s Felixem Kolmerem vedla Vendula Nováková dne 17. března 2016. 
255 Rozhovor s Alenou Mužíkovou vedla Vendula Nováková dne 5. února 2016.  
256 ŠTOGR, J: Význam slibu, str. 32 
257 Rozhovor s Tomášem „Picmausem“ Moravcem vedla Vendula Nováková dne 15. března 2016. 
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Jak se postavit ke kritické situaci musí skauting řešit i v současnosti a to především 

v souvislosti s uprchlickou krizí. Mnoho oddílů řeší otázku, nakolik by se do skautských 

programů mělo dostávat téma uprchlíků a nového rozložení světa. Skautský institut se 

začal tímto tématem poměrně podrobně zabývat, za což především na sociálních médiích 

sklidil množství nenávistných ohlasů. Mimo jiné i kvůli tomu, že skauting má být 

apolitický.  

Apolitičnost skautingu znamená především to, že se skautská organizace 

nepřihlašuje k žádné konkrétní politické straně. Na druhou stranu hodnotové vymezení 

skautingu tuto organizaci a tím i lidi, které se k ní hlásí, určitým způsobem politicky 

determinuje. Začátkem normalizace zahalili skauti bustu A. B. Svojsíka československou 

vlajkou s nápisem „Skauting vylučuje totalitu – totalita vylučuje skauting.“258 Toto heslo 

přesně vystihuje míru apolitičnosti skautského hnutí. Junák je organizací se silnou 

demokratickou tradicí. I díky této tradici, která přetrvala i v dobách, kdy demokracie ve 

státě nebyla, je skauting vůči výkyvům demokracie citlivý. Nakolik se pak jako organizace 

rozhodne k politice stavět určitým způsobem nebo nakolik to ponechá jen na individuálním 

rozhodnutí svých členů, případně oddílu, je věc jiná.  

4.6.3 Vztah společnosti ke skautingu 
Dalším aspektem, který mohl do jisté míry ovlivňovat skauting je způsob, jak na 

tuto organizaci nahlíželi lidé vně její struktury. Téměř polovinu stoleté historie skautingu 

v Československu byla tato organizace zakázána. Během této doby se vztah veřejnosti ke 

skautům zkoumat dá jen stěží, jelikož se o skautském základu oddílu nesmělo na veřejnosti 

mluvit.  

Asi nejvíce pozitivních ohlasů ve veřejném mínění měl skauting po válce, kdy byl 

hodně spojován s úspěchy v odboji a vlastenectvím. V 50. letech po zákazu skautingu 

začala propagandistická kampaň proti Junáku a skautům. Na základě výzkumu nelze 

postihnout, nakolik byla tato kampaň úspěšná a poškodila skauting v očích veřejnosti. 

Každopádně již nikdy se skautská organizace tak přesvědčivě nepotkala 

s celospolečenským smýšlením. Na společenskou náladu navázal skauting i po roce 1968, 

kdy s povolováním komunistického režimu i převratnými změnami ve světě převládal ve 

společnosti pocit, že se svět obrací k lepšímu. Tato atmosféra sdílené jednoty byla však 

                                                
258ŠANTORA, R. (Ed.) – NOSEK, V. – JANOV, S. – DOSTÁL, V.: Skautské století, str. 201 
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provázena tím, že mnoho skautských vůdců skautské oddíly brzy spojilo s oficiálním 

pionýrským hnutím.259 

Narátoři byli během výzkumu dotazováni, jak vnímají vztah veřejnosti ke skautům 

a zda se podle nich tento vztah nějak změnil. Všichni narátoři z prvních tří generací shodně 

vypovídali, že nikdy nepociťovali žádný posměch či pohrdání za to, že jsou skauti. Naopak 

byli na svůj skautský oddíl patřičně hrdí. 

Na rozdíl od toho se příslušníci čtvrté generace během svého života setkávali i 

s posměchem vůči tomu, že jsou skauti. Je samozřejmě jistá pravděpodobnost, že starší 

generace si na záporné reakce ze strany veřejnosti jen nevzpomíná a nejmladší generace je 

má stále v živé paměti. Zároveň je ale faktem, že skautská výchovná metoda a s tím i 

nějaká sebeprezentace skautingu neprošla po třetí obnově patřičnou reflexí a navázala tam, 

kde před dvaceti letech skončila. I to bylo jednou z příčin toho, že se dostal skauting do 

krize a musel projít zásadní proměnou. Přepracování výchovného programu a akceptace 

moderních způsobů prezentace posunuly skauting pravděpodobně i k pozitivnějšímu 

vnímání ze strany veřejnosti. Tuto proměnu vnímají i narátoři.  

Připadá mi, že za mě byl člověk jako trapák a teď mi přijde poslední dobou, že to už 

tak trapný není. Nebo mi přijde, že těch skautů je pořád víc a víc nebo tak mi to 

alespoň přijde z těch médií. Zkrátka mi přijde, že je to teď modernější.260 

U narátorky, která vstoupila do oddílu v roce 1991 a vyrůstala ve skautu ještě před 

změnou výchovného programu, nemusí být takový názor způsobený jen tím, že v pubertě 

je člověk citlivější na vnímání ze strany okolí. Výpověď jiného z narátorů týkající se změn 

ve vedení Junáka rozsah těchto změn potvrzuje.   

Obrovskou změnou prošel pražský skauting před devíti lety... To ústředí vlastně 

dneska dělá ty programy a ideje, a tak jak jsou řízený a předkládaný společnosti, 

vedou v posledních letech velikánským neustálým nárůstům skautingu. To se nedá 

udělat na úrovni střediska. To potřebuje mít lobbing ve státní správně, lobbing mezi 

poslanci, potřebuje to správnou komunikaci vůči veřejnosti a mít i správně nastavený 

demokratický stanovy. Takže to je jako kontinuální proces, ale mě se současný 

skauting moc líbí.261 

 
                                                

259 ŠTOGR, J: Význam slibu, s. 32 
260 Rozhovor s Klárou „Kamzík“ Prajzlerovou vedla Vendula Nováková dne 15. února 2016. 
261 Rozhovor s Davidem Černým vedla Vendula Nováková dne 25. února 2016. 
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	  5.	  Závěr	  

Existence skautingu jako výchovného hnutí je založena na tradici a odkazu k ní. 

V něčem by se snad dal skauting přirovnat k církvi. Jedná se o organizaci, která na svou 

tradici vědomě navazuje a snaží se jí zpřítomňovat v rituálech a zákonech, které v něčem 

činí skauting tím čím je. Jedná se jak o ideové základy skautingu, tak i o manifestační 

prvky jakými jsou kroje nebo odznaky. Na rozdíl od církve je však skauting přímo 

z principu kolektivní činností. Člověk může věřit v Boha a hlásit se k nějaké konkrétní 

církvi, projít církevními rituály, ale přesto zůstat nedotčen společenstvím ve farnosti. Stát 

se skautem bez kolektivu lidí a vedoucích jednoduše nelze. Z pohledu na historii 18. 

střediska Kruh se zdá, že kontinuita oddílu se udržovala silnými roverskými družinami. 

Jedná se o tři konkrétní družiny a těmi jsou družina Dadů (cca 1945 až cca 1990), družina 

Klokanů (cca 1970 až dodnes) a roverský kmen Impérium (cca 1998 až dodnes). Ke každé 

z těchto silných roverských skupin se vztahovaly následující generace a to ať už tím, že na 

ně vědomě navazovali nebo se naopak vůči nim vymezovali.   

Aspekt vedení ve skautingu se projevuje, alespoň v případě zkoumaného střediska, 

jako relativně stabilní a neměnný. Pravidelně se střídají u vedení generace, které se vždy 

nějakým způsobem vymezují vůči předchozímu vedení. Je to zcela přirozený vývoj, kdy 

mladší generace, které dle Mannheima reagují na jiný přirozený obraz světa a mají tedy 

zásadně jinou výchozí situaci, přicházejí s novými přístupy a názory.  

Z porovnávání generací v kategorii vstupu do oddílu vzešel poměrně překvapivý 

závěr, že po celou dobu existence tohoto střediska se do oddílů dostávaly děti především 

přes známosti. Díky širokému okruhu známých nemuselo středisko dělat nábory ani 

v době, kdy jiná střediska zoufale sháněla děti. V 18. středisku Kruh se na základě 

nepřetržitého trvání podařilo vytvořit několikagenerační společenství, které se stále cítí být 

součástí střediska. 

Význam skautského slibu se ve skautingu zásadně proměnil. Od silného pocitu 

zodpovědnosti k tomu, co člověk slíbil, se slib posouvá k individuálně prožívanému rituálu 

a prostředku formace. Možná však právě proto, že v dnešní době nejsou sliby a velká 

rituální gesta obvyklá, zůstává skautský slib stále podstatnou složkou skautingu a měl by jí 

zůstat i nadále, a to i s rizikem, že mnoha skautům bude připadat jako zbytečný přežitek.  

Před zahájením výzkumu jsem očekávala, že různé generace kladly důraz na jinou 

hodnotu skautingu, které jsem si pro účely práce definovala jako život v přírodě, život ve 
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společenství a morální rozvoj. Při analýze rozhovorů jsem však dospěla k názoru, že se 

důraz na tyto tři hodnotové složky výrazně neměnil, ale proměňoval se způsob, jakým byly 

ve skautingu interpretovány.  

 Hodnota přírody byla od počátku skautingu základním principem výchovy. 

Neopomenutelnou součástí skautingu jsou letní tábory, kdy skauti tráví několik týdnů 

mimo civilizaci. Tábory dříve bývaly zaměřené na schopnost v přírodě přežít a významnou 

součástí tábora bývala jeho stavba. Snahou bylo zůstat co nejméně závislý na všech 

produktech civilizace. S novými možnostmi a vybavením postupně získávaly na táborech 

místo jiné prvky, a to především promyšlenější program. Příroda se tak stává především 

prostředím, kde se skauti pohybují, a není již tím setonovským „mystériem“, jakým byla 

zvlášť pro příslušníky prvních dvou generací.  

 Skautský oddíl a družiny jako společenství hrály svou roli vždy a poměrně málo 

prochází změnami. Ve skautském oddíle stráví většina lidí část života, která je délkou i 

intenzitou srovnatelná s časem v kterémkoliv jiném kolektivu. Kolektivy spojené se školou 

i zaměstnáním se po pár letech střídají a často mizí, přátelé z oddílu jsou často ti, kteří 

zůstávají na celý život, jak zdůrazňuje i mnoho narátorů.  

Program je asi nejvýraznější změnou ve skautingu. Trochu zjednodušeně by se dalo 

říct, že dříve se připravoval skautský program a postupně se začal připravovat program pro 

skautský oddíl. To znamená, že postupně program přestal plnit úlohu zprostředkovatele 

skautské výchovné metody, ale stal se pouze programem pro skupinu lidí, kteří jsou ve 

skautském oddíle.  

Ze zkoumání skautingu v kategorii Proměny vnějších podmínek vyšlo najevo, že se 

rozsáhlé změny civilizace, politiky a společnosti za posledních sto let dotkly skautingu 

méně, než by se dalo očekávat. Svědčí to o tom, že byla skautská výchovná metoda 

postavena na pilířích, které jsou stále aktuální. 

Na začátku práce jsem si položila výzkumné otázky, na které jsem se pomocí 

obsahové analýzy a interpretace pokoušela nalézt odpovědi. Hlavní závěry práce jsou 

následující: 

• předávání tradice ve skautském oddíle funguje střídáním liberálního a 

konzervativního proudu ve vedení, přičemž často se daný 

konzervativní/liberální proud přímo vztahuje k tradici podobného proudu ve 

středisku 

• nositeli tradice se v případě zkoumaného střediska ukazují roverské družiny 
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• skauting se ukazuje jako výchovná metoda, která může fungovat 

v jakémkoliv politickém prostředí  

• v rámci skautingu fungují různé vzájemně se nevylučující tradice, které 

v průběhu historie získávaly a ztrácely na vlivu – tradice především 

v návaznosti na A. B. Svojsíka, R. Baden-Powella, E. T. Setona, P. 

Křivského, J. Foglara 

 

Jak píše Karl Mannheim, každá generace vychází z nějakého prvotního zážitku, 

který si ukládají jako přirozený obraz světa. K němu se pak podvědomě vztahují celý život. 

Pro následující generace je však prvotní zážitek jiný. Poznali jiný svět a přicházejí s úplně 

odlišným přirozeným obrazem světa. Tyto odlišné obrazy světa se pak střetávají anebo 

naopak obohacují při mezigenerační spolupráci. Skautský oddíl je toho nejlepším 

důkazem.  

Dalo by se říct, že 20. století bylo laboratoří na prvotní zážitky, které budovaly 

přirozený obraz světa. Celý svět prošel během sta let neuvěřitelnými technologickými, 

společenskými i politickými změnami. Konkrétně v Československu se vyskytlo hned 

několik významných potencionálních prvotních zážitků – např. Mnichovská dohoda, druhá 

světová válka, vyhnání Němců, komunistický převrat, politické procesy, Pražské jaro, 

okupace v srpnu 1968, sametová revoluce 1989, vstup do evropských struktur.  

Co se týče skautingu, tak jeho význam se také měnil v závislosti na těchto 

prvotních přirozeného obrazech světa. Podle mého názoru i přímo v závislosti na 

historických milnících. Zkušenost války v první generaci vyvolávala potřebu jasných 

hodnot, kterých je třeba se držet. To skauting a jeho hodnotové ukotvení ve slibu nabízel.  

Pro druhou generaci, která začínala skautovat za druhé obnovy, byla zase zcela 

zásadní zkušenost svobody a především její ztráty s nástupem normalizace. Skauting se 

pak stal tedy skutečně jakýmsi jejich únikem z šedé normalizační reality.  

Třetí generace v období dospívání prožila tzv. Sametovou revoluci doprovázenou 

rozsáhlými politickými i společenskými změnami. Do vedení oddílů se dostávají v době, 

kdy se z oddílu opět stává středisko a musí řešit mnoho situací, které jejich předchůdci 

řešit nemuseli. Z obnovy Junáka vyplývá především nutnost se do jisté míry přizpůsobit 

společné organizaci, zavést jasná demokratická pravidla a řešit i témata, jakými jsou 

například koedukované oddíly.   
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Čtvrtá generace vyrůstala již v legálním skautském středisku v době, kdy Junák 

procházel zásadní modernizací. Skauting je pro ně již něčím jiným, než byl pro předchozí 

generace. Není únikem z každodenní reality, ani specifickým společenstvím omezeným na 

oddíl. Je spíš prostředkem seberozvoje. Skauting se začal intenzivněji propojovat s běžným 

životem a zaměřovat více na dovednosti a schopnosti využitelné v zaměstnání, rodině nebo 

v jakémkoliv jiném kolektivu lidí.  

Během nahrávání i následné analýzy rozhovorů mne velmi překvapilo, jak výrazně 

specifický byl vývoj zkoumaného střediska. V úvodu jsem předeslala, že se pokusím nalézt 

ve výzkumu generační změny, které platí i pro skauting obecně. Ze srovnání rozhovorů se 

skauty z jiných středisek i z pohledu na obecný vývoj skautingu vyplývá, že předkládaná 

práce je případovou studií vývoje v jednom konkrétním středisku a generalizace není 

možná. Komparací s obdobným výzkumem v jiném středisku by mohly vyvstat podobné a 

rozdílné znaky vývoje skautingu. Tím by se daly nalézt závěry, které by měly snad 

obecnější povahu. 
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Profily narátorů 

Felix Kolmer 
Felix Kolmer se narodil roku 1922 na pražských Vinohradech. V roce 1940 

odmaturoval na reálce. Kvůli svému židovskému původu nemohl za protektorátu nastoupit 

na vysokou školu a stal se tedy truhlářským učněm. V listopadu 1941 byl Felix Kolmer 

transportován tzv. Aufbaukommandem do terezínského ghetta. V Terezíně se Felix zapojil 

do podzemního hnutí, kde bylo jeho úkolem nalézt únikovou chodbu z ghetta. To se mu 

skutečně povedlo a z Terezína odešel, aby ochránil své blízké v ghettu, tak se pokaždé 

vrátil před večerním sčítáním zase zpět. V Terezíně se oženil s dívkou, kterou znal od 

dětství.  

V říjnu 1944 byl Felix transportován do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Smrti 

unikl v podstatě náhodou, když se mu v noci podařilo přeběhnout z vagónu, ve kterém byl 

do jiného vagónu na stejné odbavovací rampě. Udělal to jen proto, že ve druhém vagónu 

zahlédl známé z Terezína. Netušil, že tím unikl cestě do plynové komory a získal možnost 

opustit Osvětim. Byl převezen do dalšího koncentračního tábora Friedland, kde byly 

podmínky snesitelnější. Během obsazování Německa Rudou armádou se mu podařilo 

z tábora utéct a po poměrně strastiplné cestě se dostat domů.  

Po válce vystudoval elektrotechnickou a strojní fakultu. Po absolvování vysoké 

školy nastoupil do Výzkumného ústavu zvukové, obrazové a reprodukční techniky, kde 

působil do roku 1991. V roce 1982 nastoupil na FAMU jako profesor akustiky a dodnes 

zde učí.  

Do 18. oddílu vstoupil v roce 1932 společně se svým celoživotním nejlepším 

přítelem Janem Tomášem. Oddíl tehdy vedl Eduard Skřivan a v roce 1938 pověřil vedením 

oddílu právě Felixe Kolmera a Jana „Iva“ Tomáše. 

 Po návratu z koncentračních táborů se Felix do oddílu vrátil. Zapojil se do 

roverského oddílu Dadů, který udržoval tradici 18. střediska po dobu zákazu od roku 1948. 

Oddíl Dadů držel jakousi záštitu nad oddílem až do roku třetí obnovy. Felix je do 

současnosti středisku nablízku.  

 

Jan „Ivo“ Tomáš 
Jan Tomáš se narodil v roce 1922 v Praze ve stejném domě jako další z narátorů 

Felix Kolmer, se kterým ho pojí celoživotní přátelství. Za války vystudoval průmyslovou 
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školu. Totálnímu nasazení se mu podařilo vyhnout získáním zaměstnání u firmy Phillips, 

která provozovala i vojenskou výrobu. Během bojů na konci války byl dům, kde žil, 

bombardován a Jan Tomáš strávil jaro 1945 v nemocnici v bezvědomí.  

Po konci války vystudoval vysokou školu a nastoupil do Výzkumného ústavu 

těžkého strojírenství a časem přešel k Felixu Kolmerovi do Výzkumného ústavu zvukové, 

obrazové a reprodukční techniky, kde působil až do penze.  

V roce 1932 vstoupil do 18. oddílu k Eduardu Skřivanovi jako první dítě, které 

nemělo příbuzného s vazbou k Rotary klubu. Během války si s přáteli z oddílu zakoupili 

chaty ve Svatojánských proudech, kde se scházeli až do doby, než byly Svatojánské 

proudy zatopeny během stavby přehrady. Vedl dva tábory střediska pod hradem Týřov.  

Pavel Blažka 

Narodil se v roce 1928 v Bratislavě. Po třech letech se jeho rodina přestěhovala do 

Prahy. Válku prožil tedy v Praze a v roce 1945 se zúčastnil bojů během pražského 

povstání. V roce 1947 začal studovat Přírodovědeckou fakultu. Na fakultě si udělal 

doktorát a působil jako asistent. V roce 1956 se podílel na organizaci studentského 

majálesu, za což byl z fakulty propuštěn, a odešel do Akademie věd. V roce 1962 odjel na 

pozvání na pár měsíců do Spojených států. Po sametové revoluci pomáhal zakládat 

Přírodovědeckou fakultu v Českých Budějovicích, kde pak také působil jako první děkan.  

Pavel Blažka do skautingu nikdy formálně nevstoupil. O skautské hnutí měl od 

dětství zájem, ale jeho otec mu vstup zakázal. Koncem 50. let se začal stýkat s tzv. 

Kruhem, který se vytvořil okolo duchovního Pavla Křivského a do kterého docházeli 

skauti z různých oddílů. Po druhé obnově vstoupili jeho synové (jedním z jich je další 

narátor Petr Blažka) do 18. střediska Kruh a on pomáhal s vedením oddílu Broňovi 

Malému.  

Pro účely této práce poskytl Pavel Blažka rozhovor v únoru roku 2016. Zemřel 

náhle na jaře téhož roku.  

Kristina „Sova“ Krausová 
Kristina Krausová se narodila jako Kristina Petříková v roce 1934 v polském 

Chrzanowie. Její matka pocházela ze Lvova a otec z Čech. V roce 1936 byla rodina 

repatriována do Čech a usadili se v Ostravě. Do Prahy se provdala a kvůli vedení oddílu 

nemohla po roce 1968 studovat medicínu. Během pražského jara působila na Ministerstvu 

pro mládež a tělesnou výchovu a následně pracovala pro českou vládu, odkud byla v rámci 
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tzv. prověrek na začátku normalizace propuštěna. Za normalizace pak působila na 

Akademii věd. 

Do skautingu vstoupila v roce 1945 v Ostravě v návaznosti na rodinnou tradici. Po 

rozpuštění skautingu se přestěhovala do Prahy, kde v roce 1968 obnovila dívčí oddíl 18. 

střediska Kruh. Zároveň působila jako asistentka náčelníka Junáka Rudolfa Plajnera. Oddíl 

vedla až do rozpuštění skautingu.  

Petr „Pet“ Blažka 

Petr Blažka se narodil v roce 1968 v Praze. Vystudoval ekologii na Přírodovědecké 

fakultě. Po absolvování fakulty rychle zjistil, že ekologií se za normalizace živit nedá, a 

práce v oddíle ho inspirovala k tomu jít učit. Dostudoval si pedagogiku na Filozofické 

fakultě a dodnes učí biologii a zeměpis.  

Pet vstoupil v roce 1969 do vlčecího oddílu Broni Malého. Patřil do družiny 

Klokanů, kterou po celou dobu vedl. V roce 1982 byl jedním z hlavních strůjců vzpoury 

proti Broňovi a po krátkém mezidobí, kdy byl vyloučen z oddílu, začal oddíl vést se svou 

družinou. Po třetí obnově zůstal jako vedoucí střediska, ale v roce 1992 z této funkce 

odešel. Oddílu se však nikdy nevzdálil a v současné době vede ve středisku vlčata. 

Zároveň se zajímá o historii střediska a v roce 2016 připravil i výstavu, která představuje 

vývoj Osmnáctky. Mnohými narátory byl zmiňován jako stálá ideová autorita střediska.  

Jan „Tim“ Němec 
Jan Němec se narodil v roce 1962 v Praze. Vystudoval medicínu a jeho specializací 

je kardiologie a arytmologie. 90. léta strávil v Americe, v Minnesotě a následně sedm let 

v Bostonu. Mezi léty 2000 a 2003 působil v pražském IKEMu, pak se vrátil zpátky do 

Spojených států a působil v Minneapolis a od roku 2006 až do současnosti pracuje 

v Pittsburghu.  

Od roku 1970 chodil do oddílu na Petřinách a až po dvou letech přešel do Broňova 

18. oddílu. Stal se součástí družiny Klokanů, která v roce 1982 převzala vedení oddílu. 

Podílel se především na vedení vlčat.  

Pavel „Sum“ Voplakal 
Pavel Voplakal se narodil v roce 1966 v Praze. Vystudoval strojní průmyslovku a 

v současnosti pracuje jako zaměstnanec společnosti Auto Jarov. V roce 1977 vstoupil do 

oddílu, který vedl Broňa Malý. Patřil do družiny Vlků, která věkově následovala po 
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družině Klokanů. Družina Vlků se snažila po klokanské vzpouře usmířit Broňu s oddílem, 

což se podařilo až rok před Broňovou smrtí.  

Roman Prajzler 

Roman Prajzler se narodil v roce 1957 v Rokytnici nad Jizerou. Do Prahy se 

s rodinou přestěhoval, když mu bylo šest let. Pracoval jako IT technik nejprve v Motorletu 

a v současnosti v televizi. Jeho matka Jarmila Prajzlerová obnovovala v roce 1968 

s Kristinou „Sovou“ Krausovou středisko a jeho dvě dcery Klára „Kamzík“ Prajzlerová a 

Dominika „Šídlo“ Prajzlerová po roce 1990 také nastoupily do střediska a obě nějakou 

dobu vedly oddíl.  

Vladimír Sýkora 
Vladimír Sýkora se narodil v roce 1957 v Praze. Vystudoval průmyslovku a 

následně vystudoval na Vysoké škole chemicko-technologické Fakultu technologie paliv a 

vody. V současnosti je docentem na této fakultě.  

V roce 1968 vstoupil do skautského oddílu v Praze- Řepích, který se po okupaci 

rozpadl. Přes Felixe Kolmera se pak dostal do oddílu, který vedl Ladislav „Norek“ Fiala. 

Po revoluci se zapojil do rodinného skautingu a v 90. letech působil v náčelnictvu kmene 

dospělých. Jeho dvě dcery prošly po roce 1990 stejným skautských střediskem.  

Darina „Peggy“ Vystrčilová 
Darina Vystrčilová se narodila v roce 1957 v Praze. Po maturitě vystudovala 

chemii na Přírodovědecké fakultě. Pracovala v mikrobiologickém ústavu a následně 

v ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Na začátku 90. let začala pracovat na 

Ministerstvu životního prostředí. Po sedmi letech přešla na Ministerstvo školství a 

následně na Akademii věd. V současnosti pracuje již několik let v Sociologickém ústavu. 

Do skautingu vstoupila v roce 1968 ve středisku Bílý los v Břevnově. S nástupem 

normalizace středisko zaniklo a Darina se věnovala s kamarády trampingu. Jako symbol 

vzdoru nosila dlouho na krku řetízek se skautskou lilií. Po třetí obnově působila 

v náčelnictvu Junáka. V roce 1991 se přes Ladislava „Norka“ Fialu dostala k vedení 

obnoveného dívčího oddílu pod 18. střediskem Kruh. Po pár letech předala vedení Aleně 

Mužíkové a Tereze Paličkové a pomáhala na táborech například s asistencí mentálně 

handicapovaným dětem.  
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Tomáš „Picmaus“ Moravec 
Tomáš Moravec se narodil v roce 1971 v Praze. Čtyři roky studoval na 

Přírodovědecké fakultě obor učitelství matematika a biologie. Vysokou školu nakonec 

nedostudoval a odjel do Norska, kde vystudoval sociální terapii. Žije částečně v Praze a 

částečně v Norsku, kde působí jako sociální terapeut. Když je v Praze, tak učí norštinu.  

V roce 1978 vstoupil do oddílu Broni Malého, kam už chodil jeho starší bratr. Po 

třetí obnově se zapojil do debat, zda se má Osmnáctka stát součástí Junáka. Zastával 

stanovisko, že se středisko má zapojit do struktury skautské organizace. Vedl postupně 

vlčata, skauty, rovery a následně i středisko, které v roce 1995 předával Aleně Mužíkové.  

David Černý 
Narodil se v roce 1970 v Praze. Po základní škole se vyučil kuchařem. Dostudoval 

si maturitní nástavbu. Do roku 1994 se živil jako kuchař na různých pozicích a od té doby 

pracuje v obchodních IT firmách. V roce 2011 dostudoval na vysoké škole obor Řízení 

podniku. 

Do oddílu vstoupil v roce 1976 v době, kdy oddíl vedl Broňa Malý. Od roku 1992 

pomáhal Tomáši „Picmausovi“ Moravcovi s vedením skautského oddílu, který po něm po 

jeho odchodu převzal. V roce 1998 přebíral po Aleně Mužíkové vedení střediska. Tuto 

funkci zastával osm let až do roku 2006. 

Jakub „Boromir“ Hynek 

Jakub Hynek se narodil v roce 1974 v Mariánských Lázních. Celý život ale žije 

v Praze. Vystudoval strojní průmyslovou školu a Vysokou školu ekonomickou. Od konce 

školy působí v oboru public relations. Nyní vede firmu Madison public affairs, která 

zajišťuje PR velkým společnostem.  

V roce 1985 vstoupil do oddílu, který vedla v tu dobu družina Klokanů. Po třetí 

obnově, asi od roku 1993 se začal podílet na vedení vlčat, která pak zcela převzal a vlčecí 

smečku vedl až do roku 2003. Působil také jako zástupce střediska v dejvickém Sokole, 

jehož je středisko součástí.  

Alena Mužíková 

Alena Mužíková se narodila jako Alena Králová v roce 1972 v Praze. Vystudovala 

na Fakultě tělesné výchovy a sportu obor učitelství – tělocvik, zeměpis a učila na běžné i 

waldorfské základní škole. Mimo to skoro deset let strávila na mateřské dovolené 

výchovou svých čtyř dětí.  
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V roce 1979 vstoupila do oddílu vodní Pětky, který byl tehdy turistickým oddílem 

mládeže a který vedla bioložka Helena Illnerová. V roce 1992 přišla do 18. střediska Kruh, 

kde začala pomáhat s vedením dívčího oddílu. Postupně oddíl převzala a s kamarádkou 

z oddílu Terezou Paličkovou ho vedla až do roku 1996, kdy dostudovala a odjela na půl 

roku do Norska. Mezi lety 1995 a 1996 vedla středisko.  

Tereza Paličková 
Tereza Paličková se narodila v Praze v roce 1973. Vystudovala Katedru 

knihovnictví a od konce školy pracuje již sedmnáct let v Národní knihovně v Praze 

v oddělení rukopisů a starých tisků.  

V roce 1981 začala chodit do 5. vodního oddílu, který byl v tu dobu skrytý jako 

turistický oddíl mládeže. Vedla je bioložka Helena Illnerová. Na oddíl nenavazoval 

roverský oddíl, takže v roce 1988 oddíl opustila. Do 18. střediska – Kruh se dostala v roce 

1992, kdy přišla s vedením pomoct své kamarádce z 5. oddílu Aleně Mužíkové a Darině 

„Peggy“ Vystrčilové. V roce 1996 předávala oddíl dál Kláře „Kamzík“ Prajzlerové a 

Barboře „Qáče“ Dörflové. 

Klára „Kamzík“ Prajzlerová 

Klára Prajzlerová se narodila v roce 1982 v Praze. Vystudovala gymnázium a 

následně Vysokou školu zemědělskou, kde vystudovala genetiku a šlechtění rostlin. 

Pracuje v revmatologickém ústavu a studuje doktorská studia na medicíně.  

V roce 1991 vstoupila jako jedna z prvních světlušek do obnoveného dívčího 

oddílu. Její babička obnovovala středisko po druhé obnově a její otec chodil do oddílu 

Ladislava „Norka“ Fialy od roku 1968. Klára začala vést dívčí oddíl v roce 1996 spolu 

s Barborou „Qáče“ Dörflovou. Na vedení se podílela asi do roku 2001. 

Marie „Wannah“ Novotná 
Marie Novotná se narodila v roce 1988 v Pelhřimově, ale odmala žila v Praze. 

Vystudovala Fakultu humanitních studií obor Orální historie a soudobé dějiny. Působila 

v Ústavu pro studium totalitních režimů jako knihovnice, následně jako koordinátorka 

projektu Skautské století. Odtud přešla do Českého rozhlasu, kde několik let pracovala na 

projektu Paměť národa. V roce 2015 se dostala přes Ministerstvo zahraničních věcí na 

ambasádu do Abudži v Nigérii.  

Wannah vstoupila do oddílu v roce 1996. Po přechodu do roverů začala pomáhat 

s vedením světlušek. Po maturitě začala vést skautky a od roku 2010 dělala zástupkyni 
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vedoucího střediska, které po něm následně převzala. Středisko předala dál před svým 

odjezdem do Nigérie.  

Marek „Plavčík“ Baxa 

Marek Baxa se narodil v roce 1986 v Praze. Vystudoval přírodovědně zaměřené 

gymnázium a následně na Přírodovědecké fakultě obor Teoretická a evoluční biologie. 

Působil v různých neziskových společnostech a po dokončení studia pracoval na Ústředí 

Junáka, nejprve jako koordinátor projektu Skautské století a následně ve vedení Skautského 

institutu. Později začal pracovat ve společnosti, která dováží laboratorní zvířata a přístroje 

a v podobnou dobu se stal zastupitelem na Praze 6.  

Do oddílu vstoupil v roce 1992. Po dovršení roverského věku začal vést skauty a 

v roce 2006 převzal vedení střediska, které vedl přibližně osm let.  

František „Sinnuhet“ Hána 
František Hána se narodil v roce 1989 v Praze. Po vystudování gymnázia nastoupil 

na katedru Informatiky na Českém vysokém učení technickém. Po absolvování vysoké 

školy nastoupil do americké firmy působící v Praze a zabývající se vývojem softwarů a 

datovou analýzou.  

Do oddílu nastoupil na konci 90. let a okolo roku 2006 začínal pomáhat s vedením 

skautského oddílu, který postupně převzal a vedl několik let skautský oddíl a následně i 

chlapecký oddíl (tj. rovery, skauty i vlčata) s Marií „Wannah“ Novotnou pak vedl tábory. 

Jan „Kačer“ Havelka 
Jan Havelka se narodil v roce 1990 v Praze. Vystudoval gymnázium a nastoupil ke 

studiu Dějin evropské kultury na Katolické teologické fakultě v Praze. Ač žije celý život 

v Praze, tak má velký zájem o oblast Podještědí, kde založil občanské sdružení Dubáci, 

které se snaží o záchranu místních památek a rozvoj kulturních aktivit.  

Do oddílu vstoupil v roce 1997 a rok po odchodu do roverů začal vést skautský 

oddíl, který vedl přibližně rok. Působil v projektu Skautské století, v rámci kterého začal 

mimo jiné zaznamenávat historii 18. střediska – Kruh.  
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Seznam otázek kladených ve výzkumu 

Seznam otázek Kategorie 

Kdy jsi vstoupil do skauta? Jak ses o té možnosti dozvěděl? Vstup do skauta 

Chodili do skauta i tvoji rodiče? Vstup do skauta 

Jak vzpomínáš na svůj první tábor? Jakým způsobem tě tato 

zkušenost ovlivnila? 
Program 

Když jsi byl skautem, nosili jste kroje? Program 

Vzpomínáš si, jak jsi nošení kroje vnímal? Říkali vám v oddíle, 

proč ho nosíte a co to znamená? 
Program 

Učili jste se, na co skauting navazuje, jaká je jeho historie? Ideály skautingu 

V kolika letech a kde jsi skládal skautský slib? Skautský slib 

Co to pro tebe tehdy znamenalo? Skautský slib 

Vzpomínáš si, co ti o skautském slibu říkali v oddíle? Jak jste se 

na složení slibu připravovali? 
Skautský slib 

Bavili jste se tehdy o jednotlivých částech slibu? Bral jsi to v tu 

dobu jako závazek nebo jako formalitu/přihlášení se k skautskému 

společenství? Měnilo se toto nějak v průběhu života? 

Skautský slib 

Byl pro tebe v oddíle někdo vzorem? Čemu tě naučil nebo čím tě 

inspiroval? 
Ideály skautingu 

Jaké vlastnosti má mít podle tebe skaut? Vzpomeneš si, na 

nějakou konkrétní hru nebo aktivitu, kterou vás v oddíle tímto směrem 

formovali? 

Ideály skautingu 

Vedl jsi někdy oddíl nebo středisko? Kdy to bylo? Co především 

jste se snažili předat skautům (vlčatům/světluškám)? 
Vedení 

Co pro tebe bylo motivací vést skauty? Vedení 

V čem si myslíš, že se vám opravdu podařilo děti formovat? Vedení 

Dalo by se říct, že skauting je spojen s nějakými třemi principy –  životem 

v souladu s přírodou, přátelstvím a nějakou morální rovinou. Pokud by sis 

měl vybrat jeden z těchto principů, tak který hrál pro tebe největší roli? 

Měnilo se to nějak v průběhu života? 

Ideály skautingu 

Přihlásil si/plánuješ přihlásit do skauta i svoje děti? Vstup do skautu 
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Jak si myslíš, že se současný skauting liší od toho, ve kterém jsi 

vyrůstal ty? 
Ideály skautingu, Vedení, Program 

Jaké jsou podle tebe nové výzvy se kterými se skauting musí 

vypořádat? 
Proměny podmínek 

Zdá se ti, že se nějak změnilo vnímání skautingu ze strany 

veřejnosti? V čem? 
Proměny podmínek 

Jak vnímali lidé, že jsi skaut, když jsi skautoval? Jak myslíš, že 

vnímají skauty dnes? 
Proměny podmínek 

Sleduješ dnes činnost střediska? Co zůstává stejné a co se podle 

tebe mění? Je něco co bys jim poradil k jejich činnosti- na co si mají dávat 

pozor, na co reagovat nebo co dělat lépe? 

Vedení, Ideály skautingu, Proměny 

podmínek, Program 

Tabulka 5: Seznam otázek použitých ve výzkumu 

 

 

 


