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1) 1911-1938 
 
Zakladatelem československého skautingu byl středoškolský profesor tělocviku 

v Praze Antonín Benjamín Svojsík. Sloučil v něm dvě hnutí: skauting založený v roce 1907 
anglickým generálem lordem Baden-Powellem a americký woodcraft neboli zálesácký způsob 
života, jaký praktikoval a propagoval Ernst Thompson Seton. Svojsík se léta zabýval 
myšlenkou reformy výchovy české mládeže, zejména všestranné, přirozené výchovy ve volné 
přírodě. Za rok vzniku českého skautingu se pokládá rok 1911, kdy Svojsík inspirován 
návštěvou Anglie založil první skautský oddíl. Zpočátku chtěl přičlenit skauting k českému 
Sokolu, jeho myšlenky však Sokol odmítl přijmout. Zkoušel prvky skautské výchovy 
v malém kruhu mládeže. Po poradách s pedagogy, politiky a kulturními představiteli národa 
začal organizovat český skauting. V roce 1912 již Svojsík pořádá první skautský tábor u 
myslivny Vorlovna pod hradem Lipnicí na Českomoravské vrchovině. Tam v praxi vyzkoušel 
skautský program a jeho možnosti. Ve stejném roce vydává první publikaci Český skaut a 
knihu Základy Junáctví, dílo, kde po vzoru Baden-Powellova Scouting for Boys předkládá 
svoji představu o českém skautingu. Našel i český vzor, tradici Chodů (Psohlavců). Jejich 
symbol, hlava psa, se ocitá uprostřed skautské lilie, celosvětového znaku skautů. 

 
15.6.1914 byl založen samostatný spolek Junák–Český skaut a Svojsík se stal vrchním 

vůdcem. Od počátku nebyl český skauting jednotný. V období před vznikem Československé 
republiky existovaly v Českém království kromě Junáka další dva významné skautské spolky: 
Psohlavci a Děti Živěny, vedené svými zakladateli PhDr.Janem Hořejším a Milošem 
Seifertem. Svojsík je přesto považován za zakladatele českého skautingu. 

 
Za bezprostřední předchůdkyni českého dívčího skautingu můžeme považovat 

spisovatelku Popelku Biliánovou, která začala některé skautské prvky uplatňovat ve svých 
prázdninových osadách pro dívky už od roku 1912. Ke vzniku dívčího skautingu došlo na 
podzim roku 1914, kdy absolventka dívčího lycea Vlasta Štěpánová (provdaná Koseová) 
požádala PhDr.Annu Berkovcovou, aby založila dívčí skauting. Ty za účasti P.Biliánové 
začaly organizovat první skautskou dívčí družinu Sasanek. V lednu 1915 se ustavil dívčí 
odbor spolku Junák-Český skaut. První předsedkyní byla dr.Anna Berkovcová. V roce 1922 
bylo již 57 dívčích oddílů. Od roku 1926 se pořádají pravidelně Lesní školy, na kterých se 
podílejí sestry Milčicová, Mladějovská, Sobotová a Januštíková. 

 
Slibný rozvoj mladého hnutí narušila první světová válka. Zlatá éra českého skautingu 

nastala po vzniku Československé republiky. V červnu 1919 byl ustaven v Praze Svaz junáků-
skautů republiky Československé, do něhož se spojilo několik samostatných skautských 
organizací včetně Junáka. Starostou svazu se stal Josef Rőssler-Ořovský, místostarostou 
dr.Jiří Guth Jarkovský, náčelníkem A.B.Svojsík, náčelnicí Emilie Milčicová. V roce 1920 
existuje již 400 oddílů v celkovém počtu 10 000 členů. Protektorem nového Svazu junáků 
republiky Československé se stal prezident Masaryk. Tento svaz se stal v roce 1922 jedním ze 
zakládajících členů světového chlapeckého skautského ústředí (později Světová organizace 
skautského hnutí-WOSM). Dívky byly přijaty do mezinárodní rady skautek (v roce 1928 se 
pak Československo stalo jedním ze zakládajících členů Světové asociace skautek-
WAGGGS). Svojsík byl zvolen za člena mezinárodního skautského výboru. Do Anglie 
odjíždějí F.A.Elstner a E.Dick a absolvují Gillwellský Wood Badge kurz. Po návratu je 
Elstner pověřen založením podobného kurzu pro vůdce v Československu. V roce 1923 má již 
Junák 900 oddílů a 26 000 členů. Byla vytvořena i úplná řada věkových stupňů: vlče-skaut-
rover; šotek (světluška až od roku 1939)-skautka-junačka (později ranger) a vodní skauti. 

 
Oddíly Junáka prošla řada vynikajících osobností nejrůznějšího zaměření: prezident 

Edvard Beneš, básník Jiří Wolker, klinický lékař, akademik Josef Charvát, cestovatel F.A. 
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Elstner, příslušník zahraničního odboje a spolustrůjce atentátu na Heydricha Jan Kubiš. 
Skautem byl i Alois Rašín či Prokop Drtina. V českém prvorepublikovém skautingu má svůj 
pramen i české trampské hnutí. 
 
 
 
2) 1938-1945 
 

Roku 1938 dosáhl svaz svého největšího rozvoje a členskou základnu tvoří 65 000 
členů. Dívčí kmen dosáhl organizační rovnoprávnosti. V pohnutých dnech září roku 1938 se 
skautské hlídky aktivně podílely na obraně země. Například kontrolovaly zatemnění, 
sledovaly pohyby vozidel, vykonávaly povinnosti spojek pro vojenské orgány, skautky se 
připravovaly na službu samaritánek ve střediscích civilní protiletecké obrany. 17.9. zemřel 
Svojsík a 11.12. jeho nejlepší spolupracovník Jan Novák. Po mnichovském diktátu v lednu 
1939 vznikla jednotná organizace Junák-ústředí skautské výchovy, náčelnictvo B.Řehák a 
V.Koseová. Nastaly velké změny v metodice a v krojích. Po okupaci Německem zavládla 
zostřená cenzura a perzekuce. Nově jmenovaný náčelník R.Plajner se snažil udržet činnost 
organizace. V říjnu 1940 byl Junák dekretem státního tajemníka protektorátu K.H.Franka 
zlikvidován, a to jako vůbec první česká občanská organizace. Mnoho skautů však hájilo 
myšlenky skautingu v ilegálním odboji či za hranicemi protektorátu. Zapojení Junáka do 
protinacistického odboje potvrdil roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské 
vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem 700 českých skautů. 
 
 
 
3) 1945-1950  

 
Poválečné nadšení pro skauting přivedlo do Junáka čtvrt miliónu členů. Ti se 

významně podíleli na obnově země výpomocí v hospodářství.  
Politická situace v našem státě však není kolem roku 1947 příznivá. Na Junáka je vyvíjen 
tlak, aby se stal členem Svazu československé mládeže. Rozpory se objevují i ve vedení 
Junáka. Vše měl rozhodnout II. Junácký sněm ve Zlíně, ale uskutečnění zabránily únorové 
události 1948. Ústředí Junáka je obsazeno členy tzv. Akčního výboru Junáka a řádně 
zvolenému náčelnictvu v čele s Rudolfem Plajnerem a Vlastou Koseovou je znemožněno 
vykonávat svoje funkce. V roce 1949 se konaly tábory pod politickým dozorem určených 
členů Svazu československé mládeže. Ti dohlíželi, aby děti nebyly ovlivňovány skautskou 
ideologií. Junácká organizace byla paralyzována, řada činovníků se stala obětí politických 
procesů a strávila roky v komunistických žalářích. Junák byl nakonec v roce 1950 zrušen a 
hnutí se stahuje do ilegality. Jeho místo zaujal Pionýr, organizace prosazující komunistickou 
ideologii. Stejně jako za nacistické totality dokázali čeští skauti ve své činnosti pokračovat, ať 
už v ilegalitě, pod různými krycími firmami nebo v exilu.  
 
 
 
4) 1968-1970 
 

V lednu 1968 bylo poslední rozloučení s B.Řehákem, jehož se zúčastnilo ve 
Strašnickém krematoriu mnoho skautů a skautek. Po mnoha letech zazněla veřejně skautská 
hymna. Začalo Pražské jaro. V návaznosti na něj se schází 29.3.1968 v pražském sále 
Domovina junáčtí činovníci a ustavuje se přípravný výbor Junáka. Skautské hnutí se začíná 
rychle rozvíjet po celém území ČSSR. Hnutí nalezlo sympatie u většiny veřejnosti a podporu 
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neodmítala ani řada vedoucích státních ani komunistických činitelů.V létě 1968 proběhly 
poprvé po dvaceti letech opět skautské tábory. Avšak rozsáhlejší rozvoj skautingu zastavilo 
přepadení Československa armádami Varšavské smlouvy 21.8.1968. Junák byl nucen vstoupit 
do Sdružení organizací dětí a mládeže, a změněn byl rovněž skautský slib. V únoru 1970 byli 
do Ústřední rady Junáka v rozporu s jeho stanovami kooptováni vybraní členové KSČ. Toto 
ústředí souhlasilo s rozhodnutím KSČ o převedení Junáka do Pionýrské organizace. Některé 
oddíly Junáka přešly do oddílů: Turistický oddíl mládeže, Svaz pro spolupráci s armádou, 
atd., jiné byly nuceny přejít do Pionýrské organizace socialistického svazu mládeže. Přes tuto 
skutečnost prokázalo junáctví svoji vnitřní sílu, protože se skauting v ilegalitě prováděl dál. 
Činnost Ústřední rady Junáka byla protiprávně ukončena ke dni 20.10.1970. 
 
 
 
5) Po roce 1989 

 
Listopad 1989 přispěl ke čtvrtému znovuzrození skautského hnutí. Již 2.prosince 1989 

bylo vyhlášeno obnovení činnosti Junáka a ještě týž měsíc byly schváleny stanovy českého 
Junáka–svazu skautů a skautek. V roce 1990 byla utvořena celostátní skautská organizace 
Český a Slovenský skauting skládající se z Českého Junáka a slovenské organizace Slovenský 
skauting. Ve stejném roce se stal protektorem čili patronem nad československými skauty 
prezident Václav Havel. Název naší organizace byl VII.mimořádným sněmem v Olomouci 
1994 změněn na Junák–svaz skautů a skautek České republiky. Roku 1996 jsme byli na 
34.světové konferenci WOSM v Norsku přijati opět (potřetí) za plnoprávné členy světové 
skautské organizace. 

 

 

6) Závěr 

 Český skauting byl tedy od počátku poněkud odlišný od anglického. Byl kladen větší 
důraz na pobyt v přírodě (vliv woodcraftu) a na národní cítění, což vyplývalo z postavení 
českého národa v době vzniku. Naopak menší důraz je kladen na náboženské základy, na 
rozdíl od některých jiných skautských organizací. 

 Během historie českého státu byl skauting třikrát zakázán totalitními režimy: fašisty a 
komunisty, a třikrát opět obnoven. Vznikaly tak mezery v kontinuitě vývoje. Poslední 
přestávka trvala 20 let a to se projevilo v určitém ustrnutí oproti světovému hnutí. To mnozí 
považují za výhodu, v českém výchovném systému jsou prvky, které se ve světě již vytratily 
(např. klasické táboření). Na druhé straně si český skauting jen pomalu osvojuje některé 
moderní prvky a někdy je problémem zaujmout nejmladší generaci, která preferuje jiné 
způsoby trávení volného času, než před dvaceti nebo čtyřiceti lety. 

 V roce 2005 je evidováno v řadách českých skautů 56 000 členů. Jejich činnost se 
v rámci sjednocené Evropy stále více prolíná s mezinárodním skautingem a tvoří tak jeden ze 
sjednocujících programů současné společnosti. 

Trvalou hodnotou skautského hnutí a příslibem pro jeho další existenci je, že kultivuje 
kladné lidské vlastnosti a podporuje šetrný a odpovědný vztah k přírodě. Tím je cenným a 
hodnotným programem pro mladé lidi v dnešním stále složitějším a přetechnizovaném světě. 
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