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„Kdybyste se mě na to, kdo je skaut, 

zeptali p
řed čtyřmi ro

ky, ře
kla bych 

vám, že kluk nebo holka, co plní 

zkoušky jen proto, aby měli k
roj plný 

nášivek. Ale dnes si m
yslím

, že je to 

člověk, který se snaží svět u
dělat 

lepším
, než jaký byl, když na něj 

přišel, a
 je vždy připraven.“

Alžběta Cénková 

13 let I s
kautka z oddílu

 

Minetaka v Boskovicích

◊

¬
†

≠

•

I

•

a

9

•

•

»



Vážení přátelé, 

v době, kdy píši tato slova, čelí celý svět 
obrovské výzvě v podobě pandemie 
koronaviru. Je to čas, kdy nutná omezující 
opatření dopadají na celou společnost 
a samozřejmě také na skauting. 

Ohlédnutí za minulým rokem však 
přináší radostné vzpomínky na mnohé 
vydařené akce a setkání. Předkládáme 
vám výběr těch z našeho pohledu 
nejzajímavějších a věříme, že i vás zaujmou 
a naplní pozitivní energií a nadějí.

Rok 2019 prožívali skauti a skautky 
ve znamení 30 let nepřerušeného 
svobodného skautování – proběhly 
stovky místních setkání, výstav a akcí pro 
veřejnost. Premiéru měly nové skautské 
filmy Jednou skautem, navždy skautem 
a Hledání lilie. Pro skauty a skautky 
jsme připravili novou sadu šátků, která 
odráží pestrost současného skautingu.
V průběhu roku jsme uskutečnili 
několik velkých a desítky regionálních 
setkání, vzdělávacích kurzů pro skautské 
vedoucí, tisíce výprav a táborů. 

Vznikly desítky nových oddílů a přibývají 
další. Skauti a skautky se pustili do 
plnění nových stezek. Na setkání Obrok 
2019 na Konopišti si více než dva tisíce 
dospívajících mladých lidí vyměňovalo 
zkušenosti, bavilo se a pomáhalo místním 
komunitám. Stovky skautů a skautek vyjely 
do zahraničí na Světové skautské jamboree, 
Intercamp a další akce zažít mezinárodní 
rozměr skautingu, poznávat život v jiných 
zemích a navazovat nová přátelství. 

To vše a mnohé další bylo možné 
uskutečnit díky nadšení tisíců skautských 
dobrovolníků. Děkuji proto všem vedoucím, 
činovnicím a činovníkům, kteří věnují 
čas a energii výchově kluků a holek 
v oddílech či zajišťování potřebného 
zázemí. Velký dík patří také našim 
partnerům a všem institucím, firmám 
i jednotlivcům, kteří podporují český 
skauting v jeho službě společnosti. 

Letos vstupujeme do čtvrtého desetiletí 
nepřetržitého svobodného skautování. 
Je to pro nás nejen radost, ale také 
závazek, abychom i nadále ze všech sil 

„jak umíme nejlépe“ přispívali k naplňování 
poslání skautingu, tedy skrze neformální 
radostnou výchovu dělat svět lepším.

 
Ing. Josef 
Výprachtický 
starosta Junáka – 
českého skauta

Za poslední desetiletí  
je nás o polovinu více

Jak se nám to podařilo? Máme 
atraktivní program, důvěru rodičů, 
nadšené dobrovolníky a jedinečnou 

pedagogickou metodu. Nabízíme 
dobrodružství, seberealizaci, vzdělávání, 

zábavu a dovednosti, se kterými se 
člověk ve světě neztratí.

Celkem 67 959 
skautů a skautek

rosteme

2

do 10 let

11–15 let 

16–24 let

nad 25 let

19 397  holek a kluků

21 218  holek a kluků

12 225  mladých lidí

15 119  dospělých
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Skauting má co nabídnout  
lidem každého věku 

benjamínci, vlčata, 
světlušky a žabičky 
28,6 % / 19 397  holek a kluků
Jsou našimi nejmenšími. Oddílová 
činnost jim přináší především  
velké zážitky, protože skautské 
aktivity zažívají poprvé. Skrze hry, 
výlety i táboření si osvojují  
praktické dovednosti a učí se 
spolupracovat s ostatními.

skauti a skautky
31,2 % / 21 218  holek a kluků
Skauti a skautky ve věku  
od 11 do 15 let se podílejí na tvorbě 
programu. Učí se plánovat své 
činnosti a získávají sebedůvěru 
i zkušenosti díky vlastním zážitkům. 
Zdolávají překážky, radují se 
z úspěchů, učí se z nezdarů.

roveři a rangers
18,0 % / 12 225 mladých lidí
Starší holky a kluci si z velké míry 
určují program sami. Možností  
je mnoho – poznat nové kamarády 
na skautských akcích doma 
i v zahraničí, vyzkoušet si rafting, 
slaňování, cestování s kamarády 
nebo se zapojit do společensky 
prospěšných projektů.

dospělí skauti
22,2 % / 15 119  dospělých
Dospělým nabízí skauting především 
radost z dobrovolnictví. Skauting 
znamená možnost strávit volný 
čas smysluplnou prací pro druhé 
a zároveň získat přátelský kolektiv 
i společenské uznání a dále  
se učit a rozvíjet.

3

16–24 let 

25+ let 

4–10 let 

11–15 let 

„Skauting mi nyní v roverském 
věku dává příležitost posouvat 

si své hranice a nebát se zkoušet 
nové věci. Tyto dovednosti pak 

využívám ve své softballové 
kariéře, protože bez nich bych se 
nemohl rozvíjet ani sportovně, 
ani osobnostně. Skauting mě 

také naučil spolupracovat, 
což je v týmovém sportu 

obzvláště důležité. “

Michal Holobrádek 
nadhazovač české 

softballové reprezentace, 
vedoucí Roverského 

odboru
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Netradiční zkušenosti  
i nezapomenutelné chvíle  

s přáteli – to vše je skauting
Skautská činnost je unikátní.  

Vychovává, aniž by to holky a kluci 
postřehli. Učí praktickým dovednostem, 

lásce k přírodě a lidem, zájmu o okolí 
a aktivitě. Nováčkům v oddíle kromě 

vedoucích pomáhají i zkušenější kamarádi. 

Skauting, to je celoroční práce i zábava. Každý týden se oddíly 
scházejí na schůzkách, jednou i vícekrát za měsíc vyrážejí na 
výpravy a v létě na tábor. Těch jsme v roce 2019 uskutečnili 1 098, 
a jsme tak největším pořadatelem dětských táborů v Česku. 
Celoroční činnost  nám společně s kvalitním vzděláním vedoucích 
umožňuje udržovat vysoký standard a získává důvěru rodičů. 
Vedoucí znají silné i slabší stránky dětí a mohou je cíleně rozvíjet 
a posouvat. Stimulující je také samo skautské prostředí, kde se 
přirozeně potkávají mladší a starší a učí se od sebe navzájem. 
Skauti a skautky tak poznávají nejen zákonitosti přírody, ale 
i fungování zdravého lidského společenství.

výpravy
DOBRODRUŽSTVÍ — PŘÍRODA

schůzky
VÝZVY — CHARAKTER

Tábory
KAMARÁDI — ZÁŽITKY

÷  ÷ · •  · • ÷ • · ÷  ÷ ·

· • · • • ÷· • • •÷·
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Fenomén skautingu mladé lidi provází 
již více než sto let. Jeho celosvětový 
symbol – lilie – symbolizuje mravní 
čistotu a její prostřední list připomíná 
střelku kompasu ukazující správný směr. 
Energii, kterou mladí lidé ze skautování 
získávají, předávají dál i v dospělosti.

Skautský zákon vede skautky a skauty 
k tomu, aby byli pravdomluvní, poc
tiví, prospěšní společnosti, ale také 
sebevědomí, přátelští a optimističtí. 
Život podle skautských zásad klade  
důraz na morální hodnoty, které  
si často představujeme jako základ  
zdravé společnosti. 

Východiskem skautingu je 
přesvědčení, že můžeme zanechat 
svět lepší, než jak jsme jej poznali 

Záleží na každém, co pro lepší 
svět udělá. Skauting se snaží 
z dětí a mladých lidí vychovat 
dospělé, kteří mají pevné 
hodnotové zakotvení, znají své 
místo ve společnosti, dokážou 
najít uplatnění, které je bude 
naplňovat, a budou aktivně 
vstupovat do společenského 
dění. A tím měnit svět. 

5

„Skauting pro mě znamenal skupinu 
kamarádů a zábavné hry na vyplnění 
času, avšak teď skauting beru vážněji 
v tom smyslu, že bych chtěl pomáhat 
přírodě, lidem atd. Na skauta chodím 
už cca 56 let a pořád mě to baví. Na 
začátku jsem se bál jezdit na tábory, 

ale když jsem jel na svůj první 
tábor, pochopil jsem, že se není 
čeho bát a je tam velká sranda.“

Luboš Rejl
skaut, člen 4. oddílu  

Kondoři | 14 let



¬

Fenomén skautingu mladé lidi provází 
již více než sto let. Jeho celosvětový 
symbol – lilie – symbolizuje mravní 
čistotu a její prostřední list připomíná 
střelku kompasu ukazující správný směr. 
Energii, kterou mladí lidé ze skautování 
získávají, předávají dál i v dospělosti.

Skautský zákon vede skautky a skauty 
k tomu, aby byli pravdomluvní, poc
tiví, prospěšní společnosti, ale také 
sebevědomí, přátelští a optimističtí. 
Život podle skautských zásad klade  
důraz na morální hodnoty, které  
si často představujeme jako základ  
zdravé společnosti. 

Východiskem skautingu je 
přesvědčení, že můžeme zanechat 
svět lepší, než jak jsme jej poznali 

Záleží na každém, co pro lepší 
svět udělá. Skauting se snaží 
z dětí a mladých lidí vychovat 
dospělé, kteří mají pevné 
hodnotové zakotvení, znají své 
místo ve společnosti, dokážou 
najít uplatnění, které je bude 
naplňovat, a budou aktivně 
vstupovat do společenského 
dění. A tím měnit svět. 

5

„Skauting pro mě znamenal skupinu 
kamarádů a zábavné hry na vyplnění 
času, avšak teď skauting beru vážněji 
v tom smyslu, že bych chtěl pomáhat 
přírodě, lidem atd. Na skauta chodím 
už cca 56 let a pořád mě to baví. Na 
začátku jsem se bál jezdit na tábory, 

ale když jsem jel na svůj první 
tábor, pochopil jsem, že se není 
čeho bát a je tam velká sranda.“

Luboš Rejl
skaut, člen 4. oddílu  

Kondoři | 14 let



Skauting je  společensky aktivní hnutí, 
 skauti a skautky jsou na veřejnosti slyšet

Většina společnosti  
vnímá skauting pozitivně,  
zjistil nový výzkum
8 z 10 lidí věří, že ze skautu si člověk odnese 
spoustu zážitků a dobrodružství. Říká to 
výzkum společnosti Ipsos z května 2019. 
Junák – český skaut je podle pro bono výzkumu 
nejdůvěryhodnější z výchovných organizací 
pro děti a mládež v Česku. 87 % Čechů považuje 

dobrovolnictví skautských vedoucích za přínos pro celou 
společnost. Víc než polovina ví, že vedoucí tuto práci 
konají bezplatně. A 70 % dotázaných si myslí,  
že by skauting měly podporovat obce. 

Dětský kanál České televize pomohly v létě 
rozbzučet i desítky skautských oddílů po celé 
republice. Staraly se o schránky s hesly k letní 
soutěži Rozbzuč Déčko. Díky ní děti a rodiče 
zažili o prázdninách dobrodružství v přírodě 
a odemkli hmyzákům cestu do Duhové země.

Betlémské světlo roznesli před Vánoci skauti 
a skautky také do léčeben dlouhodobě 
nemocných nebo domovů pro seniory. 
Symbolem porozumění a naděje rozzářili 
Česko už po třicáté prvé. Poprvé jej přivezli 
českoslovenští exiloví skauti z Vídně do 
sametověrevoluční Prahy 23. prosince 1989.

6
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Projekty a události 
V pestrém celoročním skautském programu mají své 
místo nejen oddílové výlety, ale i projekty a velké akce 
pro stovky účastníků z řad skautů i veřejnosti. Některé 
akce pořádáme již řadu let a každý rok vznikají další 
zajímavé projekty. Díky nadšení organizačních týmů 
s desítkami dobrovolníků a systematickému předávání 
zkušeností dosahují skautské akce vysoké kvality.

 a Nasbírat a podělit se o vzájemnou 
inspiraci pro další rozvoj svůj i oddílů, 
které vedou, si přijelo na pět stovek 
skautských vedoucích z celé země do 
Kolína na víkendové setkání Elixír.

 a Před letními prázdninami vyšla 
ilustrovaná tábornická příručka 
Skautská praxe. Nejen skautům 
a skautkám pomůže při získání 
(i osvěžení) znalostí, v nesnázích,  
ale také třeba s přípravou 
programu na schůzky.

 a Malá výstava o velké radosti, 
kterou je 30 let svobodného skautingu, 
se v listopadu představila ve výstavní 
síni českého Senátu.

 a Národní filmový archiv 
zrestauroval němý skautský snímek 
Buď připraven! z roku 1923. V nové 
premiéře ho viděli návštěvníci 
Mezinárodního filmového festivalu 
v Karlových Varech.

Dokument České televize 
Že existuje a stále se rozrůstá společenství lidí, 
v jejichž životech jsou plně přítomné etické principy 
jako je pravda, čest a zodpovědnost, se snaží ukázat 
režisérka Olga Malířová Špátová v dokumentu Jednou 
skautem, navždy skautem. Film o českém skautingu 
měl v říjnu premiéru v kině Lucerna a televizní diváci 
ho mohli vidět na kanále ČT2. Režisérka natáčela se 
skautem a spisovatelem Jiřím Stránským, v bývalém 
komunistickém lágru, v bytě Jaroslava Foglara a také 
na několika skautských táborech.

Nové skautské šátky
K třicátým narozeninám svobodného skautingu si 
čeští skauti a skautky nadělili speciální dárek. Nové 
skautské šátky! Příprava trvala několik let plných 
diskuzí, prototypů a testování. Poprvé v historii 
českého skautingu máme zvláštní šátek pro každou 
skautskou věkovou kategorii. Například skautští 
benjamínci mají šátek oranžový a skautští teenageři 
tyrkysový a bordó. Na lemování šátků najdete 
symboly klíčových slov skautingu – dobrodružství, 
charakter, příroda, kamarádi. 

 a Zájem o skautování roste, i proto 
vznikají nové skautské oddíly. V roce 
2019 jich přibylo 83, nejvíce ve 
Středočeském a Jihomoravském  
kraji a také v Praze.

 a Skautský archiv dostal vzácný 
skautský klobouk. Patřil zakladateli 
československého skautingu 
A. B. Svojsíkovi, který klobouk prohrál 
v sázce s tatínkem pana Miloše.  
A právě ten jej archivu věnoval.

 a Legendární spisovatel knih pro 
kluky a holky, sběratel her a skautský 
vůdce Miloš Zapletal – Zet oslavil 90 let. 
Podle jeho Her v klubovně či v přírodě  
si hrajeme i dnes.

 a Před 70 lety se skauti zapojili do 
komunistického povstání. Zachránila 
je odvážná vedoucí Dagmar Skálová – 
Rakša. Zapojení mladých skautů vzala 
na sebe a na 16 let skončila ve vězení.

30 let svobody
Skauti a skautky nemohli chybět při oslavách 
třicátého výročí Sametové revoluce. Vždyť ta začala 
psát nejdelší nepřerušenou historii skautování 
v Česku. 17. listopad skauti a skautky oslavovali po celé 
republice. Rozdávali lidem české trikolóry, v Praze na 
Národní třídě a v Brně na náměstí Svobody postavili 
stanové městečko a třeba v Litomyšli uspořádali pro 
veřejnost šifrovací hru, která přiblížila atmosféru 
revolučních dnů před 30 lety. Společné oslavy ukázaly, 
že skautské myšlenky spojují a příběhy skautských 
bojovníků za svobodu rezonují nejen mezi skauty. 
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 a Nabízíme Skautskou energii.  
Ti, kteří ji odebírají, významně ušetří 
za elektřinu a plyn a zároveň finančně 
podporují skautskou činnost. 

 a Víkend plný dobrodružství  zažili 
skautky a skauti během celostátního kola 
Svojsíkova závodu v Chrasti u Chrudimi. 
Kromě dvou nabitých soutěžních dnů na 
ně čekal i paintball a Pokáčův koncert.

 a Boskovice, Olomouc, Tábor, Vyškov 
nebo Holešov. Tak přesně v těchto 
městech jsme slavili 100 let od založení 
prvních skautských oddílů. 

 a Poslední sbohem významným 
skautům. Byli mezi nimi filozof Erazim 
Kohák, politický vězeň Miloš Blažek – 
Merkur, historik a sběratel Václav Nosek – 
Windy, protifašistický odbojář Otokar 
Randák – Oskar, lékař imunolog Jiří 
Zámečník – Taote, spisovatel a politický 
vězeň Jiří Stránský, politický vězeň  
Jan Janků – Šerif i bojovník proti  
nenávisti Jiří Brady. 

Obrok na Konopišti
Dva tisíce dospívajících skautů a skautek se 
na konci května na šest dnů setkalo u zámku 
Konopiště. Stovky skautských dobrovolníků pro 
ně připravily spousty přednášek a workshopů se 
zajímavými hosty, mezi kterými byla i fotografka 
Jarmila Štuková nebo lékař Tomáš Šebek. Všichni 
také udělali nějaký dobrý skutek, například 
zahráli na kytary v místních domovech seniorů. 
A ti, kterým už bylo 18 let, si nezapomněli vyřídit 
voličské průkazy a o víkendu se vydali k volbám 
do Evropského parlamentu.

Nové skautské stezky
Skautská stezka je speciální sešit se spoustou 
zajímavých úkolů a výzev. Díky stezkám mají 
skauti a skautky přehled o dovednostech, které se 
mohou naučit, a dává jim příležitost objevovat 
své kvality i rezervy. Vedoucí se v nich inspirují při 
plánování programů na schůzky, výpravy i tábory. 
Ve skautu je používáme téměř od nepaměti. Čas 
od času se na ně podíváme a zamyslíme se, jak 
je upravit, aby odrážely dovednosti, které kluci 
a holky potřebují v dnešním světě.

10 699 dnů  
svobodného skautingu
V březnu čeští skauti a skautky oslavili nejdelší 
období svobodného skautování ve své historii.  
Bez zákazů už skautují víc než 10 699 dnů v kuse.  
Na sociálních sítích sdíleli stovky příběhů skautského 
přátelství. Třeba tento: „Skauting je pro mě brána  
do nového světa, kde si lidé váží ostatních a navzájem 
se podporují“. Skauting v Česku zakázali nejprve 
nacisté a pak dvakrát komunisté. Po pádu jejich 
režimu byla česká skautská organizace oficiálně 
obnovena 2. prosince 1989. O třicet let později jsme 
si tuto událost i roky nesvobody připomněli také 
novým dokumentem Hledání lilie.

 a Už 25 let obnovují skauti, skautky 
a další dobrovolníci barokní kostel 
v opuštěné osadě Stará Voda  
nedaleko Olomouce.

 a Milion korun dostali skauti a skautky 
od příbuzných zesnulého náčelníka 
exilových skautů Jiřího Kolominského – 
Mauglího. I díky tomuto příspěvku si 
skautky a skauti z Děčína koupí klubovnu, 
která ponese Mauglího jméno.

 a Více než tři miliony korun poslali 
v uplynulých třech letech drobní dárci 
na skautské klubovny prostřednictvím 
sbírek Skautské nadace Jaroslava Foglara 
na webu darujme.cz. Na mnoha místech 
v Česku klubovny praskají ve švech.  
Každá koruna proto pomáhá.

 a Víc než 250 skautských dobrovolnic 
a dobrovolníků se na víkendovém 
HelpDesku vzájemně inspirovalo v tom, 
jak ještě lépe vést skautská střediska 
a podporovat skautské oddíly.
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Boj proti kůrovci 
v Krkonoších
Téměř sto skautských 
dobrovolníků pomáhalo v létě 
Krkonošskému národnímu 
parku odvrátit kůrovcovou 
kalamitu. Tam, kde stromy 
lýkožrout smrkový napadl, 
odstraňovali kůru z kmenů 
a zabránili tak, aby se kůrovec 
ještě víc rozšiřoval. Za jeden 
den každý skaut nebo skautka 
zvládli odkornit zhruba dva 
kubíky napadaného dřeva.

Uhašený  
lesní požár
Nedaleko tábora skautů 
a skautek z pražského oddílu 
Augustin začal hořet les. 
Skauti a skautky zpozorovali 
oheň, zavolali hasiče a vyrazili 
na pomoc. Rozdělili si práci 
tak, aby mysleli na vlastní 
bezpečnost. Dospělí oheň 
hasili, starší skauti a skautky 
nosili vodu a mladší ji 
napouštěli. A lesní požár 
uhasili za dvacet minut.

Očištěné  
kameny zmizelých
Výročí konce druhé světové války 
si připomněli skauti a skautky 
z brněnských Židenic se zubními 
kartáčky v ruce. Vydali se 
s nimi do ulic čistit kameny 
zmizelých. Malé kovové kostky 
v dlažbě připomínají oběti 
nacistických koncentračních 
táborů. Leží obvykle před domy, 
kde zmizelí žili před válkou. O to, 
aby kameny z dlažby svítily, se 
8. května postarali právě skauti.
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„Vyrůstala jsem ve skautském oddílu, 
kde nás učili, abychom se chopili 

šance žít naplno. Měli jsme příležitost 
rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí, 

dělat svět lepším tím, že jsme brali 
svůj život do vlastních rukou. Svým 
filmem jsem chtěla vyzvednout ty, 
kteří v této moderní době, v níž se 
vytrácejí základní lidské hodnoty, 
hledají štěstí v pomoci druhým 

a v upřímném přátelství.“

Olga Malířová Špátová 
režisérka a kameramanka, 

autorka filmu Jednou 
skautem, navždy 

skautem

dobré 
skutky

Každoročně 
organizujeme 

nespočet 
dobročinných 
akcí na lokální 

i celostátní  
úrovni
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PRÁCE MÁ ROČNÍ HODNOTU 

 jedné 
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v číslech
za rok 2019
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Oddílovým vedoucím  
poskytujeme 

kvalitní 
vzdělání

Vedení oddílu je náročným posláním i radostí. 
Přípravou programu pro skauty a skautky 
a péčí o zázemí oddílu člověk dostává možnost 
rozvíjet sebe sama v týmové spolupráci, 
organizaci času a plánování. Ať už ve skautu 
prožil své dětství, či mu skautské ideály 
učarovaly až v pozdějším věku, jako vedoucí 
zažije nezapomenutelné momenty.

Dobrovolní
vedoucí 

jsou pilířem kvality 
skautské činnosti

V oddílech si předáváme zkušenosti přirozeně zapojováním 
mladších členů do příprav programu či organizace. •  
Sdílíme zkušenosti na celostátních akcích a kurzech,  
každý rok pořádáme zhruba stovku vzdělávacích kurzů. •  
Sledujeme a uplatňujeme moderní pedagogické trendy. • 
Vytváříme vlastní metodiky a příručky. 

V roce 2019 strávili dospívající a dospělí  
skauti a skautky 36 658 osobodnů na 
skautských vzdělávacích akcích • 322 z nich 
získalo kvalifikaci pro vedení oddílu • dalších 
788 se zúčastnilo kurzů pro začínající vedoucí 
• loni se konalo celkově 51 kurzů pro oddílové 
vedoucí • na všech skautských vzdělávacích 
akcích jsme měli loni 4 330 účastníků.

Propracovaný systém vzdělávání pro začínající i zkušené 
vedoucí nám pomáhá držet vysokou kvalitu skautských 

oddílů. Aby člověk mohl samostatně vést skautský oddíl, 
musí složit tzv. vůdcovskou zkoušku. Ta ověřuje kompetence 

z psychologie, bezpečnosti, řízení týmu, práva, pedagogiky 
a dalších oblastí. Kromě toho musí vedoucí oddílu 

absolvovat také zdravotnický kurz. 

V rozmanitém skautském 
společenství je radost 

tvořit a čerpat zkušenosti 

Co dělá vedoucí oddílu? Zajišťuje program  
oddílu, který děti baví a učí je novým věcem. • 
Spolupracuje s dalšími vedoucími a s vedením 
skautského střediska. • Stará se o zázemí oddílu. 
• Komunikuje s rodiči dětí a s institucemi. • Při
pravuje tábor – zařizuje tábořiště, dopravu aj. • 
Snaží se získávat finance na činnost oddílu. •  
Dlouhodobě se vzdělává.
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„Těší mě sledovat nadšené výrazy 
holek, které se zrovna naučily něco 
nového, nebo si prostě jen pořádně 

užily hru, kterou jsem pro ně 
připravila. Díky nim jsem se naučila 

lépe naslouchat, být shovívavější 
a více tolerantní. Zjistila jsem, že 

zvládnu vyřešit kdejakou krizovou 
situaci. Třeba i táborové noci, kdy 

je potřeba číst dokola pohádky 
a odhánět bubáky.“

Lucie Rybková – Froggy 
18 let | skautská vedoucí ze 

4. dívčího  oddílu v České 
Třebové
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Díky efektivní spolupráci dobrovolníků a odborníků jsou výsledky skautských projektů často 
srovnatelné s komerčními projekty s vyššími rozpočty. Dřina, radost, netradiční zkušenosti 
i nezapomenutelné chvíle s přáteli nám dodávají dlouhodobou energii. V Junáku – českém 

skautu působí více než 12 tisíc dobrovolníků, kterým záleží na budoucnosti mladých lidí i celé 
společnosti. Stavíme na hodnotách zodpovědnosti vůči sobě i svému okolí. Stále hledáme způsoby, 

jak podporovat dobrovolnickou činnost a usnadňovat práci těm, kteří se snaží dělat svět lepší. 

 2  Dobrovolníky  
podporujeme i oceňujeme

Více než 9 tisíc skautských dobrovolníků 
pravidelně informujeme pomocí speciálních 
emailových balíčků. Nabízíme jim také 
mentoring a koučink. Naši dobrovolníci mohou 
využívat stále se rozšiřující nabídku benefitů. Od 
členských karet, které umožňují získat slevy na 
nákupy či vstupné do divadel a muzeí, po levné 
volání či energie. Skautská energie proudí již do 
20 tisíc domácností i firem nejen našich členů. 

 3  Spolupracujeme na 
podpoře dětí a mládeže

Jsme členem České rady dětí a mládeže, jejímž 
cílem je zastupovat zájmy dětí a mladých lidí 
v Česku. Rada se snaží zlepšovat podmínky 
pro činnost dětských a mládežnických 
organizací. Připomínkuje zákony, které se dětí 
a mládeže dotýkají. Její členové spolupracují 
na získávání finanční zdrojů. Junák – český 
skaut patří k zakládajícím členům a zůstává 
v ČRDM aktivním partnerem. 

1  Vydáváme knihy, 
časopisy, máme e-shop

Celkem 30 čísel šesti skautských časopisů 
dostalo v roce 2019 více než 60 000 odběra
telů. Vydali jsme 10 publikací včetně nové 
příručky Skautská praxe 2.0. Hodí se nejen 
skautským holkám a klukům, ale všem zví
davým dětem. Prodalo se jí už 
přes 10 tisíc kusů. Ve specia
lizovaném eshopu a kamen
ném obchodě nabízíme vyba
vení pro skautskou činnost.

 4  Na krizové chvíle máme 
prevenci i tísňovou linku

Krizovým událostem se v naší činnosti 
snažíme předcházet a zároveň na ně 
být připraveni. Budoucí vedoucí se na 
vzdělávacích kurzech učí přemýšlet nad 
riziky i krizovým plánem. Věnujeme se 
psychické bezpečnosti dětí i dospělých  
ve skautingu. Pro skautské vedoucí  
máme nepřetržitou tísňovou linku  
ke zprostředkování odborné pomoci.

 5  Činnost našich oddílů 
podporuje skautská nadace 

Skautská nadace Jaroslava Foglara skautům 
a skautkám přispívá hlavně na stavbu a opravy 
kluboven, tábořišť a víkendových základen a na 
charitativní projekty oddílů. Prostředky získává 
od jednotlivců a firem, ale i z dobročinných 
závětí odcházejících skautů a podporovatelů 
skautingu. Nové klubovny mají skauti a skautky 
také díky odkazu skautského vedoucího 
a spisovatele Jaroslava Foglara.
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Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)
výnosy rok 2017 rok 2018 rok 2019

členské příspěvky 15 481 17 259 19 308

tržby 241 255 176

dary a granty 3 075 1 103 2 913

ostatní výnosy 530 37 48

mimořádné výnosy 398 143

výnosy z prodeje nemovitého majetku 233 233 226

výnosy akcí a projektů pod ústředím 2 293 2 925 24 882*

dotace ze státního rozpočtu 46 833 52 654 56 169

výnosy celkem 69 084 74 466 103 865

Náklady na provoz kanceláře 
a činovníků ústředí (v tis. Kč)

rok 2017 rok 2018 rok 2019

materiál 281 173 197

vybavení 799 415 283

opravy 108 147 185

cestovné tuzemské 290 328 307

cestovné zahraniční 300 179 247

telefonní poplatky, poštovné 75 73 100

služby 4 524 4 711 5 502

nájmy a související služby 799 684 660

propagace 263 119 94

mzdy a pojištění 11 032 11 865 14 808

reprezentace, občerstvení 192 126 146

odpisy 415 517 389

prodané zboží 48 52 61

tvorba Fondu nemovitostí Junáka 848 908 1 288

ostatní náklady 239 133 250

celkem 20 212 20 430 24 517

náklady rok 2017 rok 2018 rok 2019

provoz kanceláře, orgánů a činovníků ústředí 20 212 20 430 24 517

akce a projekty pod ústředím 6 105 5 636 34 286*

náklady na prodaný nemovitý majetek 77 201 309

zahraniční členské příspěvky 926 855 871

poskytnuté příspěvky 613 471 480

příspěvek na projekt Spolkový časopis 4 250 4 180 3 800

dotace pro nižší organizační jednotky 37 203 40 790 39 016

náklady celkem 69 386 72 564 103 279

výsledek hospodaření -302 1 902 586

Rozvaha (v tis. Kč)
aktiva rok 2017 rok 2018 rok 2019 pasiva rok 2017 rok 2018 rok 2019

nehmotný majetek 984 776 1 203 základní jmění 73 634 68 889 69 776

hmotný majetek 54 227 49 929 48 601 fondy organizace 11 562 11 840 12 942

majetkové podíly 100 100 100 oceňovací rozdíly z přecenění majetku 298 -64 1020

dlouhodobé půjčky 5 540 5 732 5 082 zisk běžného roku -302 1 902 587

zásoby 232 237 185 závazky 1 448 1 494 1 562

hotovost a ceniny 323 197 26 ostatní pasiva 7 398 25 075 6 980

běžné účty 18 519 15 571 16 679 pasiva celkem 94 038 109 136 92 867

krátkodobý finanční majetek 3 367 8 005 9 089

pohledávky 9 079 17 327 10 278

ostatní aktiva 1 667 11 263 1 623

aktiva celkem 94 038 109 136 92 867

Dlouhodobé půjčky jsou poskytnuty organizačním jednotkám  
Junáka – českého skauta zejména v souvislosti s realizací projektů  
z ESI fondů, dále na financování jejich mimořádných potřeb 
(např. pořizování nemovitostí, financování velkých projektů apod.). 

Kompletní znění účetní 
závěrky je k dispozici ve 
veřejném rejstříku spolků

Veškeré prostředky, které máme k dispozici, 
spravujeme pečlivě a hospodárně

÷  ÷ · •  · • ÷ • · ÷  ÷ · ¶· • • ÷· ¶ • ¶÷·

Přehled využití  
dotací (v tis. Kč)
titul

Ministerstvo obrany ČR 33 33

MŠMT ČR — neinvestiční dotace 44 639 33 028 11 611

MŠMT ČR — investiční dotace 5 955 5 955

Dotace místních samospráv 250 250

MŠMT ČR — OPVVV 5 292 3 840 1 452

celkem 56 169 42 856 13 313

 Neinvestiční dotace MŠMT— detail (v tis. Kč)
provoz kanceláře, orgánů a činovníků ústředí 10 280

provozní náklady na činnost nižších jednotek 18 275

náklady na akce nižších jednotek 1 048

opravy a údržba kluboven a základen 8 402

celostátní akce 369

projekty zaměřené na neorganizovanou mládež 861

příprava a vzdělávání dobrovolníků 3 745

mezinárodní aktivity 1 150

projekty Strategie 2022 v oddílech 234

podpora nových oddílů 275

celkem 44 639

74 2

Částka  
dotace 
celkem

Přeposláno 
pobočným 

spolkům

Využito 
hlavním 
spolkem

nárůst v roce 2019  
je způsoben vysláním 
kontingentu na Světové 
jamboree v USA

*
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Skauting stojí na principech dialogu a spolupráce ,  
což se promítá i do struktury řízení organizace

 2 203 oddílů 

    474  středisek  

       57  okresů  
     14  krajů

Valný sněm je nejvyšším orgánem 
Junáka  českého skauta. Koná se jednou 
za tři roky a schází se na něm zástupci 
skautských středisek z celé republiky. Volí 
Náčelnictvo a rozhoduje o zásadních 
otázkách směřování skautské organizace.

Náčelnictvo je představenstvem 
organizace, které má zákonodárnou moc. 
Tvoří řády, určuje strategická rozhodnutí 
organizace a jmenuje starostu. 

NÁČELNICTVO: Eva Měřínská – náčelní • Marek Baláš – náčelník • Vendula Bušková – místonáčelní • Michal Tarant – místonáčelník • Tomáš Bartoň 
• Jan Dočekal • Roman Dvořák  • Tomáš Fogl • Jakub Hájek • Vít Koutenský • Martin Křivánek • Petr Kubát • Karel Körber • Petr Macek • Ladislava 
Marešová • Ivana Martinková • Jiří Wolf • Kristýna Menclová • Jan Michna • Kateřina Parvonič • Ladislav Pelcl • Ondřej Pytela • Dagmar Rychnovská 
• David Svoboda • Ladislav Šinágl • Martin Štěrba • Helena Večeřová • Ondřej Vokál • Hana Žampachová ÚSTŘEDNÍ REVIZNÍ KOMISE: Ondřej 
Bartoš – předseda • Jiří Velinský – místopředseda • Radim Brož • Anna Petreková • Jakub Procházka • Jakub Šimurda • Lenka Tymočová VÝKONNÁ 
RADA: Josef Výprachtický – starosta • Petr Vaněk – místostarosta a zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti • Barbora Tichavová –  
místostarostka a zpravodajka pro program • Filip Hlavinka – zpravodaj pro vzdělávání • Jana Jirasová – zpravodajka pro dospělé a perso

nalistiku • Vojtěch Olbrecht – zahraniční zpravodaj • Markéta Olišarová – zpravodajka pro ústředí • Ondřej Peřina – zpravodaj pro ICT 
a organizaci ROZHODČÍ A SMÍRČÍ RADA: Petr Pavlok – předseda • Tomáš Řehák – místopředseda • Jiří Kubala • Lucie Procházková • Jan 
Stejskal KANCELÁŘ ÚSTŘEDÍ zaměstnanci k 31. 12. 2019: Martina Adamcová • Věra Applová • Josef Boubín • Markéta Byrtusová • Veronika 
Dlabalová • Ludmila Dobrozemská • Jana Godarová • Filip Hlavinka • Ludmila Hobzová • Jana Hrnčířová • Martin Hrouza • Tomáš Hřebík • 
Michaela Ježdíková • Jana Jirasová • Jiřina Manková • Markéta Musilová • Markéta Olišarová • Kateřina Ostatnická • Šárka Pavlásková • Michal 
Peroutka • Ondřej Peřina • Jaroslav Petřík • Pavla Sýkorová • Lenka Šablová • Tereza Štysová • Barbora Tichavová • Pavel Trantina • David Tureček 
•  Petr Vaněk • Josef Výprachtický • a desítky skautských dobrovolníků

Vedení a podpora  
organizace

jsou svěřeny  
mnoha dobrovolníkům 
i profesionálům

Rozhodčí a smírčí rada dbá na 
to, aby jednotlivé složky organizace ve svých 
rozhodnutích postupovaly v souladu s právním 
řádem ČR a stanovami organizace. Řeší 
případné spory mezi členy nebo jednotkami 
Junáka  českého skauta. 

Starosta sestavuje a vede Výkonnou 
radu. Dále je zodpovědný za fungování 
Kanceláře ústředí a je i statutárním  
zástupcem celé organizace.

Ústřední revizní komise  
dohlíží na hospodaření a ověřuje, zda
li organizace jedná v souladu se svými 
stanovami a se zákonem. Dbá na účelné 
a hospodárné využívání finančních  
i dalších prostředků.

Výkonná rada je tým manažerů, 
orgán výkonné moci podporující starostu.  
Drží patronát nad celostátními projekty,  
akcemi a podporuje rozvoj organizace.
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klubovny a základny 
svědomitě opravujeme a udržujeme,  

bez finanční podpory se však neobejdeme
Rozpadající se klubovnu přestavěli 

chotěbořští skauti na skautský dům
Klubovna pro každou skautskou skupinku, sklad na táborový 

materiál i společenská místnost, ve které může přespat až 20 lidí. 
To je nový skautský dům v Chotěboři. Vyrostl na místě, kde 

stála stará skautská klubovna v havarijním stavu. Na tu novou 
chotěbořští skauti a skautky dostali v průběhu tří let téměř 

šestimilionovou dotaci od ministerstva školství. Další milion 
korun museli sehnat sami. Pomohlo jim město i veřejnost, část 

klubovny zaplatili z úspor svého skautského střediska.

Chcete skauty  
podpořit?

Kontaktujte 
Pavla Trantinu

fundraising@skaut.cz

Desítky základen, které po celé republice vlastníme, 
jsou celoročně vytížené. Vzhledem k počtu oddílů 

není divu. Na opravách se podílí mnoho dobrovolníků, 
kteří věnují svůj čas, energii, schopnosti nebo 

znalosti. Naše možnosti jsou ale omezené a mnoho 
objektů na opravu stále čeká. Obce si naštěstí čím dál 

častěji uvědomují roli skautingu ve zdravém rozvoji 
dětí a mládeže a mají zájem rekonstrukce i stavby 

kluboven finančně podporovat.

Sami pracujeme na opravách  
i sbírkách na naše klubovny a základny
Skauti a skautky dokážou přiložit ruce k dílu na opravách  
kluboven i při sbírkách, které jim je pomáhají financovat. Například 
tepličtí skauti a skautky upravují pozemek klubovny, pořádají akce 
pro veřejnost a do toho stíhají připravit desítky odměn do sbírky, 
která jim pomůže novou klubovnu postavit. Skauti a skautky z 
Rožmitálu zase potřebovali pomoct s opravou legendární skautské 
základny v Brdech, která v létě vyhořela. O pomoc prosí ve videu 
plném vzpomínek na dobrodružství, která na základně zažili.

Nemovité zázemí je podmínkou 
dobrého fungování oddílů. To se týká 
především kluboven, základen a tábořišť. 
Jsou to místa nezbytná pro naši 
činnost. Stávající majetek opravujeme 
a udržujeme a využívané nemovitosti 
se snažíme získávat do vlastnictví.
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  12 dnů
NA SPOLEČNÉM TÁBOŘIŠTI

45 000 účastníků
Z CELÉHO SVĚTA

492  
ČESKÝCH SKAUTŮ A SKAUTEK 

Nezlomní v novém světě

Světové skautské

jamboree
je celosvětové setkání skautů a skautek. 
V roce 2019 se odehrálo ve Spojených 

státech amerických. Byla u toho i historicky 
největší česká skautská výprava.

Obrovský skautský tábor s mottem „Odemkni nový svět“ vyrostl 
na přelomu července a srpna 2019 v rekultivovaném uhelném dole 
na 57 čtverečních kilometrech v Západní Virginii. Téměř 45 tisíc 
účastníků si v něm mohlo zkusit horolezectví, skate park nebo 
potápění. A hlavně potkat kamarády z celého světa. O organizaci 
už dvacátého čtvrtého světového jamboree se tentokrát postarali 
společně skauti ze Spojených států, Mexika a Kanady.

Češi na jamboree připomněli drsné osudy skautů a skautek za 
totalitních režimů. Pod heslem „nezlomní“ ukázali příběh českého 
skautingu, který se nepodařilo zlomit nacistům ani komunistům, 
a s odvahou roste dál i dnes. Skauti a skautky z více než 150 zemí 
mohli v českém táboře vidět například unikátní podsadové stany 
nebo simulované vězení a vyzkoušet si v něm, co zažívali zatčení 
skauti a skautky po komunistickém puči v Československu.

16



  12 dnů
NA SPOLEČNÉM TÁBOŘIŠTI

45 000 účastníků
Z CELÉHO SVĚTA

492  
ČESKÝCH SKAUTŮ A SKAUTEK 

Nezlomní v novém světě

Světové skautské

jamboree
je celosvětové setkání skautů a skautek. 
V roce 2019 se odehrálo ve Spojených 

státech amerických. Byla u toho i historicky 
největší česká skautská výprava.

Obrovský skautský tábor s mottem „Odemkni nový svět“ vyrostl 
na přelomu července a srpna 2019 v rekultivovaném uhelném dole 
na 57 čtverečních kilometrech v Západní Virginii. Téměř 45 tisíc 
účastníků si v něm mohlo zkusit horolezectví, skate park nebo 
potápění. A hlavně potkat kamarády z celého světa. O organizaci 
už dvacátého čtvrtého světového jamboree se tentokrát postarali 
společně skauti ze Spojených států, Mexika a Kanady.

Češi na jamboree připomněli drsné osudy skautů a skautek za 
totalitních režimů. Pod heslem „nezlomní“ ukázali příběh českého 
skautingu, který se nepodařilo zlomit nacistům ani komunistům, 
a s odvahou roste dál i dnes. Skauti a skautky z více než 150 zemí 
mohli v českém táboře vidět například unikátní podsadové stany 
nebo simulované vězení a vyzkoušet si v něm, co zažívali zatčení 
skauti a skautky po komunistickém puči v Československu.

16



WOSM
(verze 3 – barva)

Pantone 527

79/94/0/0

:
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Přímé barvy:

CMYK barvy:

RGB barva

Barevné (negativní) provedení

WAGGGS
(verze 4 – barva)

Pantone 300

100/43/0/0

Přímé barvy:

CMYK barvy:

RGB barvy:
0/115/198

Barevné provedení

Přímé barvy:

CMYK barvy:

RGB barvy:
26

Pantone Blue 072
Pantone 172

100/80/0/0
0/65/83/0

/64/135
247/74/3

Barevné řešení

ISGF
(verze 2 – barva)

Světová organizace 
skautského hnutí 

(WOSM)

Junák – český skaut je členem 
světových skautských organizací
Patříme k evropsky výrazným a aktivním skautským organizacím. 
V roce 1922 byl Junák – český skaut jedním ze zakládajících členů 
Světové organizace skautského hnutí (WOSM – World Organization 
of the Scout Movement), v roce 1929 pak i Světové asociace skautek 
(WAGGGS – World Association of Girl Guides and Girl Scouts).

Hranice překračujeme nejen na úrovni vedení organizace – vysíláme 
dobrovolníky na stáže do USA a do evropských skautských center. 
Kromě velkých akcí probíhají i malé, ale velmi důležité projekty 
zahraniční spolupráce. Desítky oddílů přivítaly na svých táborech 
skauty a skautky ze zahraničí nebo se vydaly tábořit za hranice.

Junák – Czech Scouting is the largest 
nonformal educational NGO of children 
and youth in the Czech Republic.  
The number of members rose to 67 959, 
which represents more than 60% increase  
in membership since 2006.

Czech Scouting and Guiding movement 
stays faithful to the missions, methods and 
principles of the World Organisation of 
the Scout Movement (WOSM), the World 
Association of Girl Guides and Girl Scouts 
(WAGGGS) and the International Scout and 
Guide Fellowship (ISGF), keeping an active 
and collaborative membership.

Světová asociace 
skautek (WAGGGS)

Světové společenství 
dospělých skautů 
a skautek (ISGF)

JIŘÍ KODET 
Člen přípravného týmu české výpravy  
na Světové Jamboree v USA v roce 2019

„Příležitost být součástí české výpravy a sdělovat světu 
její příběh pro mne byla obohacující výzvou! Přestože 
přípravy byly dlouhé a občas náročné, investovaná 
energie se rychle vrátila díky atmosféře na jamboree 
samotném. Skautské příběhy, kultury i jednotliví lidé, 
pestrá nabídka netradičních aktivit a všudypřítomná 
skautská myšlenka ve mně zanechali nesmazatelnou 
stopu. Díky mezinárodnímu skautingu získávám 
nadhled a možnost posunout své obzory dál.“

Summary
Junák – Czech Scouting commenced  
its activities in 1911 and later in the 20th 
century experienced a lengthy persecution 
from both the Nazi and Communist 
regimes. Yet, it always proved resilience  
in following its mission.

It continues to encourage positive 
forming of children’s and youth’s intellect, 
spirituality, moral, social and physical skills. 
Czech Scouting and Guiding movement 
helps to prepare the new generations to 
become responsible not only to themselves, 
but also to their country, nature and the 
whole human society.

Scouting and Guiding in the Czech 
Republic has experienced a great 
increase in popularity during the 
last 12 years. A cornerstone of such 
a success is a large pool of engaged 
volunteers, who enjoy quality 
education and opportunities for 
personal growth. The organization is 
trusted by parents and benefits from 
an attractive programme focused 
on adventure, fun and learning skills 
for life. Thanks to that Junák – Czech 
Scouting keeps the trend of steady 
growth and succeeded in attracting  
27 000 new members since 2006.
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Jsme největší výchovnou  

organizací pro děti 

a mladé lidi v Česku

O skauting je zájem,  

přibývají nové oddíly

Skautská dobrovolnická  

práce má hodnotu jedné 

miliardy Kč ročně

Přes 75 % lidí věří, že  

skauting rozvíjí všestrannost 

a posiluje fyzičku

skaut.cz
@skaut
youtube.com/czskautfb.com/skaut@skaut
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„Kdybyste se mě na to, kdo je skaut, 

zeptali p
řed čtyřmi ro

ky, ře
kla bych 

vám, že kluk nebo holka, co plní 

zkoušky jen proto, aby měli k
roj plný 

nášivek. Ale dnes si m
yslím

, že je to 

člověk, který se snaží svět u
dělat 

lepším
, než jaký byl, když na něj 

přišel, a
 je vždy připraven.“

Alžběta Cénková 
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